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

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

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
1. Tên công ty, doanh nghiệp: XÍ NGHIỆP MAY ĐO QUÂN ĐỘI – CÔNG TY TNHH
MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY 28 – TỔNG CỤC HẬU CẦN-BỘ QUỐC
PHÒNG
2. Ngành nghề sản xuất (kinh doanh): May mặc
3. Địa chỉ: 216 R Quang Trung, Phường 10, Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
4. Điện thoại công ty: 069651101 Số nội bộ: 126
5. Người liên hệ:
- Chị Hiền - QL. Lao động ; ĐTDĐ: 097.466.1945
- Anh Thanh – Phó phòng TCHC ; ĐTDĐ: 0982.555.628
6. Email: qlldxnmd@gmail.com
 Các vị trí cần tuyển:
Vị trí 1: Nhân viên rập thành phẩm

Số lượng: 1 người

+ Yêu cầu đối với ứng viên:
+ Độ tuổi: 18-45

Giới tính: Nam, nữ

+ Ngành: May
+ Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngày may
+ Kinh nghiệm:

Kinh nghiệm 1 năm trở lên

+ Mức lương: 7 triệu đến 10 triệu
+ Khác: Là công dân Việt Nam, không có tiền Án, Tiền Sự, Không dị tật và có đủ
sức khỏe để làm việc. Có kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm, thích nghi trong môi
trường áp lực cao.
+ Mô tả công việc và quyền lợi:
o

Ra rập theo mẫu chỉ định của công ty, phụ trách thiết kế rập, làm và điều

chỉnh rập, nhảy size, tính định mức
o

Thiết lập tài liệu kỹ thuật cho từng mã hàng: thông số, quy cách, yêu cầu kỹ

thuật, định mức nguyên phụ liệu

o

Cắt rập, cắt mẫu bìa theo thiết kế được duyệt.

o

Góp ý cho các sản phẩm trong quá trình tạo mẫu trước khi đưa vào sản xuất.

o

Chịu trách nhiệm mẫu chuẩn về thông số kỹ thuật để làm căn cứ sản xuất

hàng loạt.
o

Hướng dẫn nhân viên may mẫu may đúng yêu cầu của mẫu rập.

o

Trao đổi và tìm hiểu đưa ra phương án hợp lý để may mẫu đúng như mẫu rập,

mẫu đối hoặc ý tưởng thiết kế.
o

Theo sát mẫu mới trong quá trình đưa vào sản xuất hàng loạt.

o

Các công việc liên quan khác

Quyền lợi: Được hưởng đầy đủ các chế độ khác do nhà nước quy định.
- Các chế độ nghỉ dịch bệnh và hỗ trợ theo quyết định số 23 của Thủ tướng
chính phủ
- Thưởng các ngày lễ tết dương lịch (01/01), 10/3 âm lịch; 30/04 và 01/05;
ngày thành lập TCT 09/05; Quốc khánh 02/09; ngày thành lập quân đội (22/12); lì xì đầu
năm…. trung bình mỗi ngày lễ 1.000.000 đồng.
- Lương tháng 13( dự kiến 1 tháng lương); thưởng tết 1,5 tháng lương. Thưởng
hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 0,5 tháng lương; thưởng hoàn thành kế hoạch năm
0,5 tháng lương. Hưởng chế độ nghỉ mát hàng năm 1,5 triệu đồng.
- Hỗ trợ lao động mới 3 tháng đầu: 1 triệu/tháng. Tiền tự môi giới lao động 2
triệu đồng/1 lao động.
+ Thời gian nộp hồ sơ và phỏng vấn: từ ngày 20/04/2021
Vị trí 2: Thợ sửa chữa máy may

Số lượng: 1 người

+ Yêu cầu đối với ứng viên:
+ Độ tuổi: 18-45

Giới tính: Nam, nữ

+ Ngành: May
+ Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên các chuyên ngành: bảo trì máy
may, cơ điện, chế tạo máy…
+ Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bảo trì, sửa chữa máy trong
ngành may
+ Mức lương: 7 triệu đến 10 triệu

+ Khác: Là công dân Việt Nam, không có tiền Án, Tiền Sự, Không dị tật và
có đủ sức khỏe để làm việc. Có kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm, thích nghi
trong môi trường áp lực cao.
+ Mô tả công việc và quyền lợi:
-

Lắp đặt điều chỉnh máy may,Sửa chữa máy may, bảo trì bảo dưỡng máy may,

thực hiện giải quyết vấn đề phát sinh liên quan công việc…..
-

Đảm bảo mức thu nhập tối thiểu 4.966.000 đồng/tháng (đủ 26 ngày công).

-

Được hưởng đầy đủ các chế độ khác do nhà nước quy định.

-

Các chế độ nghỉ dịch bệnh và hỗ trợ theo quyết định số 23 của Thủ tướng

chính phủ.
-

Hỗ trợ lao động mới 3 tháng đầu: 1 triệu/tháng. Tiền tự môi giới lao động 2

triệu đồng/1 lao động.
-

Thưởng các ngày lễ tết dương lịch (01/01), 10/3 âm lịch; 30/04 và 01/05;

ngày thành lập TCT 09/05; Quốc khánh 02/09; ngày thành lập quân đội (22/12); lì xì đầu
năm…. trung bình mỗi ngày lễ 1.000.000 đồng.
-

Lương tháng 13( dự kiến 1 tháng lương); thưởng tết 1,5 tháng lương. Thưởng

hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 0,5 tháng lương; thưởng hoàn thành kế hoạch năm
0,5 tháng lương. Hưởng chế độ nghỉ mát hàng năm 1,5 triệu đồng
+ Thời gian nộp hồ sơ và phỏng vấn: từ ngày 08/10/2021
Vị trí 3: Công nhân may . Số lượng: 50
+ Yêu cầu đối với ứng viên:
+ Độ tuổi: 18-45 tuổi

Giới tính: Nam/ Nữ

+ Ngành: May

Trình độ: Lao động phổ thông

+ Kinh nghiệm: Không

Mức lương: 7 triệu đến 10 triệu

+ Khác: Là công dân Việt Nam, không có tiền Án, Tiền Sự, Không dị tật và
có đủ sức khỏe để làm việc. Có kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm, thích nghi
trong môi trường áp lực cao
+ Mô tả công việc và quyền lợi:
- Mô tả: May một trong số các công đoạn của quy trình sản xuất tại xưởng sản xuất,
May chi tiết, may ghép hoàn thiện sản phẩm… Thực hiện các công việc liên quan
theo yêu cầu của cấp quản lý.

- Quyền lợi:


Đảm bảo mức thu nhập tối thiểu 4.966.000 đồng/tháng (đủ 26 ngày công).



Được hỗ trợ tiền thuê nhà trong 3 tháng với mức 300.000 đồng/tháng (sau 3

tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng). Thưởng 1.000.000 đồng cho lao động tự tìm đến với đơn
vị (sau 6 tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng). Được hưởng đầy đủ các chế độ khác do nhà
nước quy định.


Công ty có chính sách đào tạo cho lao động chưa có tay nghề



Các chế độ nghỉ dịch bệnh và hỗ trợ theo quyết định số 23 của Thủ tướng

chính phủ.


Hỗ trợ lao động mới 3 tháng đầu: 1 triệu/tháng. Tiền tự môi giới lao động 2

triệu đồng/1 lao động.


Thưởng các ngày lễ tết dương lịch (01/01), 10/3 âm lịch; 30/04 và 01/05;

ngày thành lập TCT 09/05; Quốc khánh 02/09; ngày thành lập quân đội (22/12); lì xì đầu
năm…. trung bình mỗi ngày lễ 1.000.000 đồng.


Lương tháng 13( dự kiến 1 tháng lương); thưởng tết 1,5 tháng lương; Thưởng

hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 0,5 tháng lương; thưởng hoàn thành kế hoạch năm
0,5 tháng lương. Hưởng chế độ nghỉ mát hàng năm 1,5 triệu đồng; hỗ trợ 1 bữa ăn trưa
miễn phí, trong trường hợp tăng ca quá 18H tiếp tục được bồi dưỡng sữa; tăng ca đến 20H
được hưởng miễn phí ăn ca chiều.
+ Thời gian nộp hồ sơ và phỏng vấn: ngày 08 tháng 10 năm 2021
Vị trí 4: Công nhân Ủi, Khuy Nút , thợ phụ

Số lượng: 15

+ Yêu cầu đối với ứng viên:
+ Độ tuổi: 18-45 tuổi

Giới tính: Nam/ Nữ

+ Ngành: May

Trình độ: Lao động phổ thông

+ Kinh nghiệm: Không

Mức lương: 7 triệu đến 10 triệu

+ Khác: Đủ sức khỏe làm việc
+ Mô tả công việc và quyền lợi:
- Mô tả: ủi quần áo, làm khuy đóng nút….. Thực hiện các công việc liên quan theo
yêu cầu của cấp quản lý.
- Quyền lợi:


Đảm bảo mức thu nhập tối thiểu 4.966.000 đồng/tháng (đủ 26 ngày công).



Được hỗ trợ tiền thuê nhà trong 3 tháng với mức 300.000 đồng/tháng (sau 3

tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng). Thưởng 1.000.000 đồng cho lao động tự tìm đến với đơn
vị (sau 6 tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng). Được hưởng đầy đủ các chế độ khác do nhà
nước quy định.


Công ty có chính sách đào tạo cho lao động chưa có tay nghề



Thưởng các ngày lễ tết dương lịch (01/01), 10/3 âm lịch; 30/04 và 01/05;

ngày thành lập TCT 09/05; Quốc khánh 02/09; ngày thành lập quân đội (22/12); lì xì đầu
năm…. trung bình mỗi ngày lễ 1.000.000 đồng.


Các chế độ nghỉ dịch bệnh và hỗ trợ theo quyết định số 23 của Thủ tướng

chính phủ.


Hỗ trợ lao động mới 3 tháng đầu: 1 triệu/tháng. Tiền tự môi giới lao động 2

triệu đồng/1 lao động.


Lương tháng 13( dự kiến 1 tháng lương); thưởng tết 1,5 tháng lương. Thưởng

hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 0,5 tháng lương; thưởng hoàn thành kế hoạch năm
0,5 tháng lương. Hưởng chế độ nghỉ mát hàng năm 1,5 triệu đồng; hỗ trợ 1 bữa ăn trưa
miễn phí, trong trường hợp tăng ca quá 18H tiếp tục được bồi dưỡng sữa; tăng ca đến 20H
được hưởng miễn phí ăn ca chiều.
+ Thời gian nộp hồ sơ và phỏng vấn: ngày 08 tháng 10 năm 2021
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 tháng năm 2021
Người tuyển dụng
(Ký và ghi rõ họ tên)

