CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-------*-------

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
1. Tên công ty, doanh nghiệp: Công ty TNHH Hong Qiao Garment Accessories
(Vốn đầu tư của: Đài Loan)
2 Ngành nghề sản xuất (kinh doanh): Sản xuất tem nhãn vải, tem nhiệt, tem dệt,…
3. Địa chỉ: Số 2, đường số 7, KCN VSIP II, p.Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương
4. Điện thoại công ty:0274 3865 127~129

Số nội bộ:127

5. Người liên hệ: Phồng Thanh Mai Chức vụ: Nhân sự

ĐTDĐ: 0908.523.369

6. Email: Hr@chengmeigroup-vn.com
 Các vị trí cần tuyển:
Vị trí: Bảo trì máy dệt Số lượng:01
+ Yêu cầu đối với ứng viên:
+ Độ tuổi: 20-40 Giới tính: Nam
+ Trình độ văn hóa:.............................................................................................
+ Trình độ chuyên môn: ......................................................................................
+ Kinh nghiệm: Kinh nghiệm trong nghành từ 2 năm trở lên Mức lương: 20.000.000đ
+ Khác: ...............................................................................................................
Mô tả công việc: Trao

Yêu cầu kỹ năng: Yêu

Quyền lợi:

đổi cụ thể khi phỏng vấn

cầu am hiểu về dòng máy

-

9500 và máy Muller

BHXH đầy đủ.
-

Hưởng đầy đủ các
Cty bao cơm, phát

đồng phục miễn phí.
-

Tăng 5% LCB mỗi

năm, tham gia bảo hiểm
24H

Vị trí 2: VẬN HÀNH MÁY DỆT

Số lượng: 02 người

+ Yêu cầu đối với ứng viên:
+ Độ tuổi:20 đến 38 Giới tính: Nam/Nữ
+ Trình độ văn hóa:.............................................................................................
+ Trình độ chuyên môn: ......................................................................................
+ Kinh nghiệm: Kinh nghiệm trong nghành từ 2 năm trở lên. Mức lương: Thỏa thuận

+ Khác: ...............................................................................................................
Mô tả công việc: Trao

Yêu cầu kỹ năng: .........

Quyền lợi: .....................

đổi cụ thể khi phỏng vấn

......................................

-

......................................

BHXH đầy đủ.

......................................

-

......................................
......................................
......................................
......................................

Hưởng đầy đủ các
Cty bao cơm, phát

đồng phục miễn phí.
-

Tăng 5% LCB mỗi

năm, tham gia bảo hiểm
24H

+ Thời gian nộp hồ sơ và phỏng vấn: Nộp hồ sợ tại phòng bảo vệ công ty hoặc liện hệ:
02743.865.127 ~ 129 (Ext: 121) gặp Mai.

Ghi chú: Để tạo được thông tin hai chiều, vui lòng phản hồi lại phòng Tư vấn GTVL họ
tên ứng viên đã được đậu phỏng vấn và đi làm tại doanh nghiệp qua địa chỉ email:
phonggtvlbd@gmail.com
Ngày 10 tháng 05 năm 2021
Người tuyển dụng
(Ký và ghi rõ họ tên)

