CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đường N8, KCN Mỹ Phước, P. Mỹ Phước, BC, BD
Độc Lập – Tự Do - Hạnh Phúc
ĐT : 02743 567 262 ( 202 )
***************
Mỹ Phước, Ngày 11 tháng 12 năm 2021
CÔNG TY TNHH NEWWIDE(VN)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2022
Công ty TNHH New Wide Việt Nam là 100% vốn Đài Loan chuyên sản xuất và gia công
hàng may mặc. Do nhu cầu sản xuất được mở rộng, nay công ty cần tuyển vị trí sau:
1. Nam nữ công nhân may có tay nghề: Số lượng 500 người. (Yêu cầu : Độ tuổi từ đủ 18 tuổi
đến 45 tuổi )
2. Nam nữ lao động phổ thông: Số lượng 300 người. (Yêu cầu : Độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến 45
tuổi )
3. Nhân viên tạp vụ (Yêu cầu: Sức khỏe tốt , độ tuổi từ 40 tuổi đến 45 tuổi )
4. Nhân viên văn phòng : Số lượng 20 người (Yêu cầu: Biết tiếng Anh hoặc tiếng Hoa , biết vi
tính )
5. Nhân viên bảo trì : Số lượng 10 người. (Yêu cầu: Có kinh nghiệm )
6. Nhân viên QA+QC : Số lượng 100 người (Yêu cầu: Có kinh nghiệm ).
7. Tổ trưởng, kỹ thuật, may mẫu chuyền may : Số lượng 20 người. ( Lương theo năng lực)
Lưu ý: Nam không xăm mình, không hút thuốc .
Ngoài lương cơ bản theo luật lao động, công ty còn có nhiều phụ cấp/ trợ cấp/tiền thưởng
cho NLĐ.
Tiền thưởng sản lượng hấp dẫn tùy theo năng lực của mỗi người.
Tiền thưởng kỹ thuật đối với bậc A = 1.300.000, bậc B = 800.000,bậc C = 500.000 vnđ.
** Nếu CNLĐ giới thiệu ứng viên vào làm việc từ 3 tháng trở lên. Trường hợp :
1. Nếu có tay nghề 1 máy  nhận ngay

700.000 đồng

đồng
 nhận ngay 1.500.000đồng

2. Nếu có tay nghề 2 máy  nhận ngay 1.000.000
3. Nếu có tay nghề 3 máy trở lên

Phúc lợi khi làm việc tại công ty
- Công ty sẽ hổ trợ kinh phí công đoàn hàng tháng theo luật để tổ chức phát quà cho CNLĐ
vào dịp lễ, tết. tặng quà vào dịp sinh nhật,…
- Công ty cung cấp cơm trưa , chiều ( nếu có tăng ca ) miễn phí
- Môi trường làm việc sạch sẽ , thoáng mát, lịch sự và hòa đồng.
- Có cơ hội thăng tiến trong quá trình làm việc tại công ty
- Thực hiện các chế độ đúng theo luật như BHXH- BHYT-BHTN,phép năm,….
- Cuối năm, công ty sẽ hỗ trợ vé xe 2 chiều cho CBCNLĐ về quê đón Tết cùng gia đình.
- Công ty còn tổ chức trò chơi, giao lưu văn nghệ, tổ chức sinh nhật,…
Có cơ hội tham gia hội nghị thường niên tại Đài Loan.

Tổng thu nhập từ 9.000.000đ ~ 12.000.000đ/tháng
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ phòng hành chánh nhân sự theo số điện thoại :
+ 0362.185.272 ( Chị Tuyền )
+ 0972.360.871 ( Chị Thới )
+ 0978.141.196 ( Chị Dân )
+ 0274.3567262 (202) nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng bảo vệ công ty hoặc có thể gửi cv qua
email: vn.hr1@newwide.com
Thời gian nộp vào lúc 7h30 sáng từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần .
Giám Đốc

HUANG LIPING

