Giao Nhanh Như Lốc – Chuyển COD Tức Thì

QUẢN LÝ BƯU CỤC
(POM - Post Office Manager)
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- Chủ động sắp xếp nhân sự để tiếp nhận hàng hóa chuyển đến và chuyển đi của
bưu cục.
- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về bố trí các vị trí tại bưu cục quản lý.

Giám sát hoạt động
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- Trực tiếp giám sát các hoạt động của các bộ phận trong bưu cục.
- Thiết kế Layout phù hợp với quy mô và hoạt động thực tế của bưu cục dựa theo
những quy chuẩn của công ty.

Xử lý sự cố
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- Tiếp nhận các sự cố phát sinh và đưa ra phương án nhanh chóng chính xác.
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- Lên kế hoạch tuyển dụng theo tuần theo tháng cho bưu cục quản lý.
- Đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho các bộ phận trực thuộc.
- Tổ chức team building định kì theo quy chế của công ty.
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- Xây dựng các kế hoạch và mục tiêu làm việc theo tháng. Theo dõi hiệu quả và
nhắc nhở các bưu tá không đạt yêu cầu.
- Gửi các báo cáo đánh giá hiệu quả công việc, nhân sự định kì.

Sắp xếp nhân sự

Tuyển dụng – Đào
tạo nhân sự tại BC

Báo cáo công việc

ĐIỀU PHỐI BƯU CỤC

Nhập và xuất
Luân chuyển

- Tiếp nhận hàng hóa
luân chuyển đến
đồng thời luân
chuyển hàng hóa đi
các khu vực khác.
- Sắp xếp và điều tiết
các hoạt động để
đảm bảo cam kết về
việc xuất nhập hàng
hóa.

Sắp xếp
Chia tuyến
hàng hóa

Bàn giao
Nhận hàng
Kiểm tra CĐ

Sắp xếp
Layout
Vệ sinh BC
Kiểm kho

- Xác định số lượng
hàng hóa và chia
hàng giao theo các
tuyến cho các bưu tá
đảm bảo cân đối
định mức hàng COD,
thư báo.
- Theo dõi tình hình
hàng Pickup, chủ
động bố trí các tuyến
Pickup phát sinh.

- Bàn giao hàng hóa
đầu ngày, đầu ca
theo đúng quy định.
- Tiếp nhận hàng bàn
giao lại từ bưu tá
(hàng giao lỗi, hàng
lấy luân chuyển về
kho).

- Đảm bảo Layout
bưu cục luôn sắp xếp
gọn gàng đúng thiết
kế.
- Kiểm soát hàng hóa
tồn kho, hàng hóa
hư hỏng, mất mất và
báo cáo quản lý

Thu COD
Nộp COD theo
quy định

- Kiểm tra số tiền
COD cần phải thu
của bưu tá.
- Tổng hợp số tiền
COD trong ngày,
kiểm đếm bàn giao
cuối ca cho quản lý.
- Tiêp nhận và nộp
COD vào tải khoản
quy định.

Tiếp nhận
Xử lý các
khiếu nại
Xử lý hàng
gấp

- Tiếp nhận các ca
khiếu nại từ khách
hàng hoặc các bộ
phận phòng ban
khác và đưa ra các
biện pháp xử lý
nhanh chóng chính
xác.
- Xử lý các đơn hàng
gấp, trễ quá hạn.

Báo cáo
công việc

- Gửi các báo cáo
đánh giá công việc
trong ngày cho quản
lý bưu cục

NHÂN VIÊN LẤY HÀNG

Sẵn sàng mọi thứ
để bắt đầu

Tích
Cập nhật

Viết Bill
Xác nhận

Kiểm tra App Sắp xếp lộ trình

Liên hệ Shop

Đến Shop

Nhận hàng

Chụp 4 mặt ảnh
đơn hàng

Check cước
Khối lượng

Yêu cầu đóng gói
đảm bảo

Kiểm tra thông
thông tin

Chuyển hàng
về kho

Bàn giao hàng
Kết thúc chuyến đi

Đồng kiểm hàng

Nộp tiền thu

NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

Đến bưu cục đúng giờ

Chụp 4 mặt
của gói hàng

Cập nhật App

Chuẩn bị đầy đủ

Nhận hàng bàn giao

Kiểm tra kĩ hàng

Xác nhận

Sắp xếp tuyến

Kiểm tra ghi chú

Kiểm tra lại thông tin

Liên hệ khách

Bàn giao hàng giao lỗi

Kết thúc
chuyến đi tại bưu cục

Nộp tiền
cho Thu ngân

NHÂN VIÊN KINH DOANH
Xử lý đối soát với khách hàng

Tư vấn dịch vụ và hỗ trợ
khách hàng
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Tiếp nhận Data khách hàng
cần chăm sóc
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Tạo hợp đồng dịch vụ và hỗ
trợ khách hàng tạo đơn
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Báo cáo công việc

