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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

 

Công ty DAFI Tropicdane Furniture là công ty có vốn đầu tƣ 100% của Đan Mạch, Chuyên 

sản xuất và xuất khẩu các loại sản phẩm đồ gỗ cao cấp. Do nhu cầu mở rộng sản xuất chúng 

tôi cần tuyển các vị trí sau: 

1/ Nhân Viên Thiết Kế Nệm Kiêm Thu Mua Nệm 
- Số lƣợng cần tuyển: 1 

- Yêu Cầu: Am hiểu tiêu chuẩn nệm các thị trƣờng, tiếng anh giao tiếp. Sử dụng thành thạo 

phần mềm thiết kế. 

- Kinh nghiệm: 1 – 2 năm.  

- Hình thức làm việc: giờ hành chánh. 

2/ Showroom Host 
- Số lƣợng cần tuyển: 1 Nữ 

- Yêu Cầu: Tiếng anh giao tiếp tốt. Biết chụp hình, chỉnh sửa photoshop. Thành thạo 

Microsoft powerpoint. Ƣu tiên sinh viên mới tốt nghiệp. 

- Hình thức làm việc: giờ hành chánh. 

3/ Trợ Lý Mua Hàng 
- Số lƣợng cần tuyển: 1 Nữ 

- Yêu Cầu: Có Khả năng giao tiếp đàm phán giá trong và ngoài nƣớc. Làm việc độc lập 100%. 

Có kinh nghiệm mua hàng ngành gỗ ít nhất 2 năm. 

- Hình thức làm việc: giờ hành chánh. 

 Quyền lợi chung: 

Mức thu nhập cao, việc làm ổn định lâu dài. 

Sau khi ký hợp đồng lao động CB-CNV sẽ đƣợc hƣởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, 

BHTN, và các chế độ khác theo luật lao động Việt Nam hiện hành. 

Có 2 tuyến xe đƣa đón từ TP Hồ Chí Minh. 

Liên hệ: Ứng viên phù hợp vui lòng gửi hồ sơ về 

Địa chỉ: ĐX 04, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Huyện Tân Uyên, Bình Dƣơng 

Email: tuyendung@tropicdane.com   

SĐT: 0903 096 289 (Ms Phƣợng) 

  

mailto:tuyendung@tropicdane.com
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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

 

Công Ty TNHH Interwood Việt Nam là công ty với 100% vốn đầu tƣ của Anh Quốc. 

Do nhu cầu mở rộng sản xuất công ty chúng tôi cần tuyển vị trí sau: 

 

04 NHÂN VIÊN THIẾT KẾ BẢN VẼ KỸ THUẬT 
Yêu cầu: 

Tốt nghiệp Đại học ngành Chế biến Lâm sản, sử dụng thành thạo autocad 2D, 3D, 

Inventor. 

+ Giờ làm việc: Bắt đầu 8h00 kết thúc 16h30’. 

+ Công ty đài thọ cơm trƣa, chiều (nếu tăng ca). 

+ Tham gia BHXH, YT, TN trên tổng lƣơng. 

+ Thƣởng lƣơng tháng 13 (cam kết). 

+ Bố trí xe đƣa rƣớc cho nhân viên (Từ Thủ Đức đến Công ty) 

+ Bố trí xe cho Công Nhân viên về quê ăn tết. 

+ Tổ chức cho Công Nhân viên đi du lịch hàng năm. 

+ Tiệc tất niên cuối năm với những phần quà hấp dẫn. 

+ Tổ chức các sự kiện thể thao, vui chơi giải trí cho Công nhân viên hàng năm. 

Hồ sơ nộp về: 

Ph ng Nhân sự c ng ty Interwood Việt Nam  

Ngƣời liên hệ: (Ms  Thƣ) ĐT: 0650 3641 541 

Email: hr.rt1@interwoodvn.com 
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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƢ CHẾ BIẾN LÂM SẢN 

CỦA CÔNG TY CP KỸ NGHỆ GỖ LONG VIỆT (MỚI) 

 

CTY CP KỸ NGHỆ GỖ LONG VIỆT 
ĐC: KP Chiêu Liêu, P.Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An 

ĐT: 0650. 3740 300 Web: veneerlongviet.com 

Hiện nay Công ty cần tuyển 03 kỹ sƣ chế biến gỗ cho các vị trí sau: 

- 01 Phó phòng quản lý chất lƣợng 

- 01 Nhân viên phòng quản lý chất lƣợng 

- 01 Kế hoạch sản xuất 

Điều kiện: 
- Phó phòng quản lý chất lƣợng: Đã có kinh nghiệm làm việc 3 năm trở lên. 

- Nhân viên phòng quản lý chất lƣợng, kế hoạch sản xuất: Không cần có kinh nghiệm (Sẽ 

đƣợc công ty đào tạo). 

Quyền lợi: 
- Mức lƣơng cao (Thỏa thuận). 

- Thƣởng theo hiệu quả. 

- Các quyền lợi khác theo luật lao động. 

Th ng tin liên hệ A Lâm (P TCNS): 

Email ngoclam@veneerlongviet.com 

Số điện thoại 0979770774  
  

mailto:ngoclam@veneerlongviet.com
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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƢ CHẾ BIẾN LÂM SẢN 

 CỦA CÔNG TY TNHH ĐỨC LỢI 2  

  

 

Công ty TNHH Đức Lợi 2 là một trong số các nhà sản xuất đồ gỗ nội thất hàng đầu ở 

Việt Nam, xuất khẩu đi Mỹ, Nhật và các nƣớc Châu Âu với quy mô trên 1000 Cán bộ Công 

nhân viên. 

Vị trí: Nhân Viên Giám Sát Sản Xuất 
Mô tả chi tiết công việc: 

- Kiểm soát hệ thống 5S đɑng tồn tại trong nhà máy. 

- Ƥhối hợp với Ɓɑn Giám đốc và các đồng nghiệp về việc thực hiện các quy trình sản xuất 

đɑng đƣợc áp dụng tại nhà máy. 

- Có hiểu biết về HSE và hệ thống PCCC 

- Ϲhi tiết công việc sẽ đƣợc trɑo đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn. 

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết 

- Trình độ học vấn: Trung cấp trở lên 

- Mức kinh nghiệm: sinh viên mới tốt nghiệp 

- Thời gian làm việc: từ 7h00 – 18h30 

- Giới tính: Nam 

- Số lƣợng: 03 ngƣời 
- Siêng năng, chịu khó học hỏi và nhiệt tình trong công việc. 

Th ng tin liên hệ: 

Công ty TNHH Đức Lợi 2; Địa chỉ: Khu phố Bình Phƣớc B, Phƣờng Bình Chuẩn, Thị xã 

Thuận An, Tỉnh Bình Dƣơng 

Ngƣời liên hệ: Mr Bình 

Email liên hệ: binh ly@ducloifurniture com 
Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ qua email hoặc trực tiếp đến tại c ng ty. 
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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƢ CBLS – GỖ NỘI THẤT (GNT) 

CỦA CÔNG TY TNHH GỖ THÀNH DƢƠNG (MỚI) 

 

Công ty Gỗ Thành Dƣơng có nhu cầu tuyển dụng nhân viên vẽ kỹ thuật: auto Cad 2D, 3Dmax. 

Yêu cầu:  

- Giới tính: Ƣu tiên nam; tốt nghiệp Đại học Lâm nghiệp ngành CBLS , 

- Số lƣợng: 02 

Địa chỉ: KP Ong Dong, Phuong Tan Hiep, TX. Tan Uyen, tỉnh Bình Dƣơng 

Liên hệ Anh Định: 0905.458.598 
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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƢ CBLS - GNT  

CỦA CÔNG TY TNHH INTERWOOD VIỆT NAM (MỚI) 

 

Công ty Interwood chuyên về thiết kế đồ gỗ nội thất phong cách Châu Âu 

Nhà máy: Uyên Hƣng – Tân Uyên – Bình Dƣơng 

Văn phòng đại diện: 1 Einstein (số cũ 134) phƣờng Bình Thọ quận Thủ Đức 

Hiện Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí nhƣ sau: 

1. Nhân viên thiết kế đồ gỗ nội thất – số lƣợng : 04 

- Mô tả công việc: 

+ Thiết kế sản phẩm theo yêu cầu, ra chi tiết bản vẽ 

+ Dựng hình ảnh sản phẩm 

+ Lên hƣớng dẫn lắp ráp 

- Trình độ: Cao đẳng – Đại học, Anh văn: Căn bản 

- Kiến thức – kỹ năng: Chuyên ngành Thiết kế tạo dáng; Đồ gỗ; Cơ khí – kỹ thuật, thành thạo 

AutoCad 2D; Ƣu tiên ứng viên biết 3Dmax, Inventor, Photoshop, AutoCad 3D 

- Kinh nghiệm: Không yêu cầu 

- Mức lƣơng: Thỏa thuận 

- Nơi làm việc: Văn phòng đại diện 

2. Nhân viên báo giá – số lƣợng : 02 

- Trình độ: Cao đẳng – Đại học 

- Anh văn: Căn bản 

- Kiến thức – kỹ năng: Sử dụng vi tính văn phòng (Excell, Word, email…); Ƣu tiên ứng viên 

có kiến thức ngành gỗ; Biết đọc bản vẽ; Biết sử dụng AutoCad 2D; Làm việc cẩn thận; Có tinh 

thần học hỏi 

- Kinh nghiệm: Không yêu cầu 

- Mức lƣơng: Thỏa thuận 

- Nơi làm việc: Văn phòng đại diện 

Ừng viên quan tâm nộp hồ sơ tại ph ng bảo vệ Văn ph ng đại diện – 1 Einstein, Bình 

Thọ, Thủ Đức 

Hoặc liên hệ 08 3722 8001 – số nội bộ 022 để biết thêm chi tiết  
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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƢ CBLS  

CỦA CÔNG TY ROCHDALESPEARS PLANT 2 (MỚI 8.2016) 

 

Công ty Rochdalespears Plant 2 

Dia chi: KP. Khanh Loc, P.Tan Phuoc Khanh, TX. Tan Uyen, tinh Binh Duong 

Tuyen 2 vi tri: (tuyển nữ) 
1. Assembly assistant 

2. Production manager assistant 

Tot nghiep CBLS, Anh Van giao tiep, VI TINH 

Co xe dua ruoc tu Thu Duc 

Thông tin vui lòng liên hệ: 

Mr Đồng - Production manager : 

Email: dongvt@rochdalespears.com 
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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

 CỦA CÔNG TY TNHH MTV GER VIETNAM (MỚI) 

 

Th ng báo tuyển dụng của c ng ty TNHH MTV GER VIETNAM  
Địa chỉ: Lô CN 14, Đƣờng D1, KCN Sóng Thần 3, Thủ Dầu Một, Bình Dƣơng 

Cần tuyển gấp: 2 ky sƣ thiết kế sản phẩm 

Lƣơng khởi điểm: 7- 8.5 triệu/tháng 

Liên hệ nộp hồ sơ: 

Anh Hoàng (SDT: 0912067072) 

Email: hoang@germfg.net   hoặc nhathoang0791@gmail.com 
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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƢ CBLS 

CỦA CÔNG TY DAFI TROPICDANE (MỚI) 

 

DaFi Tropicdane Furniture 

DX-04, Tan Vinh Hiep hamlet, Tan Uyen district, Binh Duong province 

Tel: 0650.3631108  

The company expands, so They’re seeking some vacancies field in wood technology and 

Furniture : 

1. Technical Manager 

2. Sales Director 

3. QC Supervisor (2 posts) 

4. QC final supervisor 

5. IT Software Executive 

6. Cad technical staffs (2 posts) 

7. R&D Staff (2 posts) 

8. QC in line staff (2 posts) 

9. Outsourcing QC staff (1 post) 

10. Assistant planning 

11. Assistant vice General Director 

12. Junior candidate (HR management, production engineer) 

 If you need job, please contact Ms Duong by phone: 0988.658.735 and send the Cv in email 

: thuyduong.hr2008@gmail.com 

 Please forward this information to your friends…. 

Thank you all… 

  

mailto:thuyduong.hr2008@gmail.com
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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƢ CBLS 

CỦA CÔNG TY TNHH DEWBERRY  

 

Công ty TNHH Dewberry (Khu CN Mỹ Phƣớc - Bình Dƣơng) 

cần tuyển 01 nữ kỹ sƣ CBLS- vị trí tính toán báo giá sản phẩm 

Yêu cầu: 

Giao tiếp tiếng Anh; chăm chỉ, nhanh nhẹn 

Lƣơng khởi điểm : 8.000.000 (đồng) / tháng 

Có xe đƣa rƣớc từ Sóng Thần đến công ty làm việc hằng ngày 

Gửi hồ sô qua email: phantmanh@yahoo.com.vn , manh.phanthi@dewberry.com.vn 

Ms Mạnh: 0907.135.570 
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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƢ CBLS  

CỦA CÔNG TY TNHH INTERWOOD VIỆT NAM (MỚI) 

 

C ng Ty TNHH Interwood Việt Nam là c ng ty với 100% vốn đầu tƣ của Anh Quốc  Do 

nhu cầu mở rộng sản xuất c ng ty chúng t i cần tuyển: 

 

01/ NHÂN VIÊN THIẾT KẾ 

Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Chế Biến Lâm Sản, sử dụng thành thạo  

autocard 2D, 3D, Inventer 

02/ NHÂN VIÊN PHÕNG KẾ HOẠCH  

Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Chế Biến Lâm Sản, đọc dƣợc bản vẽ  

autocad 2D, 3D. Tiếng anh giao tiếp. 

03/ NHÂN VIÊN KIỂM HÀNG  

Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Chế biến lâm sản, tiếng anh giao tiếp. 

YÊU CẦU HỒ SƠ. 

- Đơn xin việc. 

- Sơ yếu lý lịch. 

- Hộ khẩu, CMND. 

- Đơn xác nhận hạnh kiểm. 

- Giấy khám sức khỏe. 

- Bằng cấp (bản điểm tốt nghiệp) 

CHÍNH SÁCH VÀ PHÚC LỢI CỦA CÔNG TY. 

LƢƠNG CẠNH TRANH 

 + Giờ làm việc: Bắt đầu 8h00 kết thúc 16h30’. 

 + Công ty đài thọ cơm trƣa, chiều (nếu tăng ca). 

 + Tham gia BHXH, YT, TN trên tổng lƣơng. 

 + Thƣởng lƣơng tháng 13 (cam kết). 

 + Bố trí xe đƣa rƣớc cho nhân viên các tuyến (TP.HCM, Bình Dƣơng, Biên Hòa). 

 + Bố trí xe cho Công Nhân viên về quê ăn tết. 

 + Tổ chức cho Công Nhân viên đi du lịch hàng năm. 

 + Tiệc tất niên cuối năm với những phần quà hấp dẫn. 

 + Tổ chức các sự kiện thể thao, vui chơi giải trí cho Công nhân viên hàng năm. 

 Nơi nh n hồ sơ:  

- Ph ng Nhân sự c ng ty Interwood Việt Nam  

Ngƣời liên hệ: (Ms  Thƣ)  ĐT: 0977 049 935   

Email: hr4@interwoodvn.com 
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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƢ CBLS 

CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ HHL DECOR 

 

Chúng tôi là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất, kinh doanh 

ghế sofa và màn cửa cao cấp. HHLDECOR tự hào vì đã cung cấp vải nội ngoại thất, sản xuất 

thi công lắp đặt sofa và màn cửa cho những công trình tiêu biểu nhƣ: Resort 5 sao Salinda Phú 

Quốc, The Shell Resort & Spa Phú Quốc, resort Avani Quy Nhơn, căn hộ cao cấp Fusion Suite 

Đà Nẵng, văn phòng Union Square, văn phòng Salinda Premium, cửa hàng thức ăn nhanh 

texas chicken, karaoke 123 VIP, nhà mẫu Novaland…Và nhiều căn hộ, penthouse, biệt thự 

khác. Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh công ty HHL DECOR cần tuyển nhân viên: 

Vị trí: NHÂN VIÊN DỰ TOÁN, BÓC TÁCH KHỐI LƢỢNG 

Số lƣợng cần tuyển: 02 nhân viên  

Yêu cầu: 

- Đọc hiểu bản vẽ. 

- Bóc tách khối lƣợng nguyên vật liệu . 

- Dự toán khối lƣợng nguyên vật liệu và thời gian hoàn thành sản phẩm. 

Quyền lợi: 

-Thu nhập hấp dẫn theo năng lực 

- Lƣơng tháng thứ 13.  

- Quà trong các ngày lễ, tết. 

- Nghỉ mát, đào tạo và các chế độ khác theo quy định của công ty. 

- Làm giờ hành chính , môi trƣờng làm việc ổn định. 

- BHXH, BHYT, BHTN... và nhìều chính sách ƣu đãi theo quy định. 

Làm việc tại Linh Xuân, Thủ Đức 

Liên hệ: Ms Hƣơng, sdt 0983698055 - Gmail: huongpham@hhldecor.com 
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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƢ CBLS 

CỦA CÔNG TY TNHH DEWBERRY 

CÔNG TY TNHH DEWBERRY (VIỆT NAM) 

Địa chỉ: Đƣờng N1 Cụm SXCN An Thạnh, Thuận An, Bình Dƣơng 

Quy mô công ty: Từ 500 - 999 nhân viên 

Điện thoại: 0934066059 

Công ty TNHH Dewberry (Việt Nam) 

Địa chỉ: Nhà máy 1: Đƣờng N 1 Cụm SXCN An Thạnh, Thu n An, Bình Dƣơng 

ĐT: 0650 3745343 / 3744279 Fax: 0650 3745339 

Địa chỉ: Nhà Máy 2: Đƣờng số 5 KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dƣơng 

ĐT: 0650 3790273 / 3790275 Fax: 0650 3790258 

Địa chỉ: Nhà máy 3: L  K-1-CN, KCN Mỹ Phƣớc, Thới H a, Bến Cát, Bình Dƣơng 

ĐT: 0650 3558089 Fax: 0650 3558087; 100% vốn nƣớc ngoài (Pháp) 

Lĩnh vực: chuyên sản xuất gia công các sản phẩm, vật phẩm, vật trang trí nội thất từ Gỗ 

1. Factory Quality Manager(At Song Than I IZ) Công ty TNHH DEWBERRY (Việt Nam) 

Factory Quality Manager 

Quản lý chất lƣợng 

Location( Nơi làm việc): An Than, Binh Duong - Viet Nam 

Desired Traits( Mục đích) 

• Rigorous worker( Sức khỏe tốt) 

• High motivation to learn( Động lực cao để cầu tiến) 

Responsibilities( Trách nhiệm) 

Lƣợng: 10 – 15 triệu đồng/tháng  
2. Quản lý sản xuất (Production Manager) Công ty TNHH DEWBERRY (Việt Nam) 

Location: My Phuoc, Binh Duong - Viet Nam 

Địa điểm: Mỹ Phƣớc 1, BìnhDƣơng- Việt Nam 

+ Working time from 7:00 AM to 16:00 

Làm việc từ 7:00 sáng đến 16 g chiều( nghỉ trƣa một tiếng) 

+ Working from Monday to friday 

Làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu 

+ Saturday work in the morning 

Thứ bảy làm việc buổi sáng 

Responsibilities/ Nhiệmvụ 

• Production management of 200 people in a Finishing Furniture Factory 

• Quản lý sản xuất trong xƣởng sản xuất hàng nội thất với 200 nhâncông 

• Followand animate the KPI of the factory for QCD ( Quality, Cost, Delivery) to have a 

constant improvement : 

• Đảm bảo các vấn đề bảo trì và dụng cụ đầy đủ cho sản xuất, bao gồm cả việc lên trƣớc kế 

hoạch hành động cho các vấn đề kỹ thuật 

• Báo cáo trực tiếp cho quản lý cấp cao ngƣời Pháp 

 Lƣơng: 10 – 15 triệu đồng/tháng 

3. Nhân viên thiết kế sản phẫm Công ty TNHH DEWBERRY (Việt Nam) 

Mô tả công việc 

- Có kinh nghiệm làm việc ở công ty gỗ  

- Biết sử dụng Solidworks hoặc Inventor 

Quyền lợi đƣợc hƣởng 

Chế độ lƣơng thƣởng và đãi ngộ hấp dẫn: có cơ hội nâng cao thu nhập cao. 

- Môi trƣờng làm việc năng động và thăng tiến 

Yêu cầu khác 

Tốt nghiệp Cao đẳng - Đại học kỹ thuật 

Thành thạo vi tính văn phòng 

Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật 

https://vieclam24h.vn/ky-thuat/factory-quality-managerat-song-than-i-iz-c16p0id2022348.html
https://vieclam24h.vn/ky-thuat/factory-quality-managerat-song-than-i-iz-c16p0id2022348.html
https://vieclam24h.vn/kien-truc-tk-noi-that/quan-ly-san-xuat-production-manager-c15p0id2056980.html
https://vieclam24h.vn/kien-truc-tk-noi-that/quan-ly-san-xuat-production-manager-c15p0id2056980.html
https://vieclam24h.vn/thiet-ke-my-thuat/nhan-vien-thiet-ke-san-pham-c32p0id2042694.html
https://vieclam24h.vn/thiet-ke-my-thuat/nhan-vien-thiet-ke-san-pham-c32p0id2042694.html
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Biết sử dụng phần mềm CAD 2D / 3D (căn bản) 

Tiếng Anh giao tiếp - đọc hiểu email (giao tiếp và thông tin kỹ thuật sản phẩm gỗ) 

4. Final Quality Controler Công ty TNHH DEWBERRY (Việt Nam) 

Mô tả công việc 

Final Quality Controler/ Kiểm định chất lƣợng giai đoạn cuối 

Location/ Địađiểm: An Than, Binh Duong - Viet Nam 

Responsibilities/ Trách nhiệm 

• Kiểm định chất lƣợng đồ nội thất tại xƣởng An Thạnh (SL: 40 đến 70 mã mỗi ngày) 

•Phát hiện các lỗi sau quá trình sản xuất trƣớc khi đóng gói. 

• Ghi lại đầy đủ các vấn đề lỗi hằng ngày 

• Báo lại ngay cho quản lý chất lƣợng nếu có vấn đề 

Quyền lợi đƣợc hƣởng: 

- Will get the end year bonus 

- Company will paid social insurances base on the Vietnam labor Law 

- Good environment working company 

Yêu cầu khác 

Requirements/ Yêucầu 

- First experience in quality control better/Tốt hơn kinh nghiệm trong việc kiểm định chất 

lƣợng 

- University level is better/ Có bằng đại học (nếucó) 

- Speak English is better / Nói đƣợc tiếng anh (nếucó) 

Lƣơng : 5 đến 7 triệu VND tùy theo năng lực tiếng anh, kinh nghiệm và nhiệt tình! 

https://vieclam24h.vn/thiet-ke-my-thuat/final-quality-controler-c32p0id2047582.html
https://vieclam24h.vn/thiet-ke-my-thuat/final-quality-controler-c32p0id2047582.html
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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY TNHH NGÂN ĐẠI SƠN (MỚI) 

 

Công ty TNHH Ngân Đại Sơn, Khu 5, ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa, H.Trảng Bom. Đồng Nai 

Web: ngandaison.com    Email: company.daison@gmail.com.  

CÔNG TY chuyên Chế biến gỗ xuất khẩu. 

- Đối tƣợng tuyển: Lao động phổ thông, lao động có tay nghề ngành gỗ. 

- Lƣơng khởi điểm: từ 4.500.000đ đến 8.000.000đ. 

- Công ty có phòng trọ, điện nƣớc, cơm trƣa miễn phí. 

- Các khoản phụ cấp, bảo hiểm… theo quy định pháp luật hiện hành. 

- Nhận hồ sơ từ thứ hai đến chủ nhật tại địa chỉ công ty TNHH Ngân Đại Sơn. 

- Điện thoại liên hệ: 0964533083(C.Cẩm) Hoặc : 0979681087 ( C.Châu) 

- Nhận hồ sơ qua trang web: ngandaison.com hoặc email: company.daison@gmail.com. 

Trân trọng hợp tác. 

  

mailto:company.daison@gmail.com
mailto:company.daison@gmail.com
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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TRANG 

TRÍ NỘI THẤT JAAN HOME (MỚI) 

 

Công ty Cổ phần Xây dựng và Trang trí Nội thất JAAN HOME đang có nhu cầu tuyển dụng 

với vị trí và thông tin tuyển dụng nhƣ sau: 

 Thông tin chung: 

Vị trí:       Kỹ sƣ chế biến lâm sản – Kỹ sƣ chế biến gỗ 

Số lƣợng:                     2 

Cấp bậc:                      Giám sát 

Loại hình công việc:    Toàn thời gian, cố định 

Ngành nghề:                Thiết kế nội thất – Nội thất gỗ 

Mức lƣơng:                  Từ 6,000,000 VNĐ đến 8,000,000 

         M  tả c ng việc: 

- Giám sát quá trình thi công nội thất tại các công trình của công ty. 

- Đảm bảo công trình nội thất đang thi công theo đúng bản vẽ, và đúng tiến độ công trình đề 

ra. 

- Thực hiện công việc nghiệm thu, bàn giao, bảo hành, sửa chữa cho khách hàng. 

- Phối hợp với bộ phận kinh doanh và xƣởng nội thất để hoàn thành tốt công việc đƣợc phân 

công. 

         Yêu cầu c ng việc: 

- Ƣu tiên biết vẽ Autocad 

- Có khả năng đọc hiểu bản vẽ thiết kế, bóc tách bản vẽ triển khai đồ gỗ, vật tƣ... 

- Có chuyên môn giỏi, hiểu biết tốt về các loại vật liệu và thiết bị 

         Các yêu cầu khác: 

- Nhiệt tình, năng động, trung thực, có trách nhiệm và có đạo đức nghề nghiệp 

- Tâm huyết với công trình đƣợc giao 

- Tác phong chuyên nghiệp 

 Các ứng viên ứng tuyển vị trí Kỹ sƣ chế biến lâm sản – Kỹ sƣ chế biến gỗ vui lòng gửi hồ sơ 

ứng tuyển đến công ty qua địa chỉ email jaanbox@gmail.com hoặc truy cập 

website http://jaanhome.com/ để biết thêm thông tin chi tiết về công ty 

  

mailto:jaanbox@gmail.com
http://jaanhome.com/
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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƢ CHẾ BIẾN LÂM SẢN CỦA CÔNG TY CỔ 

PHẦN KIM TÍN GỖ XANH (HOT) 

 

Địa chỉ : Đƣờng Tôn Đức Thắng, Khu Phố Tân An, Thị Trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh 

Bình Phƣớc 

Điện thoại: (0651) 383 3107        Fax: (0651) 383 3130 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
Địa chỉ : Tôn Đức Thắng, KP Tân An, Thị Trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phƣớc 

Điện thoại: (0651) 3833 142 fax: (0651) 3833130 

Kim Tín  gỗ Xanh là thành viên của tập đoàn Kim Tín và là một trong những nhà máy sản 

xuất khung tranh ảnh, kỷ niệm chƣơng…. 

Do đƣợc đặt tại tỉnh Bình Phƣớc, nơi có trữ lƣợng cây công nghiệp khá lớn của Việt Nam nên 

nhà máy Kim Tín gỗ xanh uôn có sẵn nguồn nguyên liệu phục vụ cho quá trình sản xuất đảm 

bảo đƣợc lƣợng sản phẩm cung ứng cho thị trƣờng. 

 

Tuyển dụng : Kỹ sƣ chế biến Lâm sản 

Vị trí : Nhân viên kỹ thuật thiết kế và hóa sơn 

Số lƣợng : 02 nam 

Lƣơng từ 8-15 triệu  tùy theo năng lực 

Yêu cầu:Tốt nghiệp ngành chế biến Lâm sản, Auto Cad, tin học văn phòng, Kiến thức vững, 

ham học hỏi, chăm chỉ để đào tạo cho dự án sản xuất 

Nộp hồ sơ qua email: 10115007@st hcmuaf edu vn   
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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CỦA CÔNG TY VIETNAM 

FURNITURE RESOURCES (HOT) 

 

 VIETNAM FURNITURE RESOURCES 

47/4, DT 743 Street, Binh Chuan ward, Thuan An town, Binh Duong province, Vietnam. 

Tel +84(0) 652 2276 Mob +84 (0) 988 658 735   -  Fax +84 (0) 650 379 8961 

 Vị trí: THỰC TẬP SINH TẠI BỘ PHẬN NHÂN SỰ 

 Yêu cầu chung: 

 -Sinh viên đang chuẩn bị làm đề tài tốt nghiệp tại các trƣờng Đại học. 

 - Năng động, sáng tạo, chịu khó. 

 - Truyền đạt tốt và hỗ trợ bộ phận tuyển dụng nhiệt 

 Vị trí : GIÁM SÁT AN TOÀN 

 - Nam, Tốt nghiệp đại học ngành  liên quan. 

 - Có kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí tƣơng đƣơng tại công ty 

 - Có kỹ năng quản lý, và có khả năng làm việc dƣới áp lực 

 -Ƣu tiên các ứng viên sống tại Bình Dƣơng. 

 Vui l ng liên hệ Ms Dƣơng qua mail: duong_hr@vfr net vn or đt : 0988 658 735 
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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƢ CHẾ BIẾN GỖ 

CỦA CÔNG TY AAH CORPORATION (HOT) 

  

 AAH Corporation 

Headquarters: 178D Hai Ba Trung Street, Dakao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, 

Vietnam; Tel:  +84 8 3 823 5105; Fax:  +84 8 3 823 5731. 

Branch & Factory: 258 Nam Hoa Street, District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam;  

Tel: +84 5 409 6900; Fax: +84 8 5 409 6902; www.aahcorporation.com 

C ng ty cổ phần AAH các vị trí c ng việc có thích hợp vơi các bạn sinh viên CBLS 

1.      Nhân viên tính định mức sản xuất (gỗ, trang trí nội thất)  x 2 vị trí 

2.      Nhân viên kỹ thuật CNC (máy phay gỗ) x 1 vị trí 

3.      Nhân viên kiểm soát chất lƣợng từ nhà cung cấp (gỗ, gỗ trắng) x 2 vị trí 

4.      Nhân viên/ tổ trƣởng bảo trì (công ty chế biến gỗ, trang trí nội thất) x 3 vị trí 

5.      Nhân viên/ tổ trƣởng bảo trì x 3 vị trí 

Các em có kinh nghiệm ít nhất 1 năm về ngành gỗ và nội/ngoại thất là ƣu điểm, chịu khó, 

không yêu cầu tiếng Anh nhiều, làm việc tại quận 9, lƣơng cạnh tranh thoe kinh nghiệm & 

năng lực, lƣơng tháng 13; phỏng vấn đạt sẽ nhận đi làm ngay 

 Thông tin liên hệ 

Ms Duong Thi Ngoc Quy 

Mobile: 0908 872 738 

quydtn@aahcorporation.com 

  

http://aahcorporation.com/
mailto:quydtn@aahcorporation.com
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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƢ CHẾ BIẾN GỖ 

CỦA CÔNG TY NGUYEN THANH FURNITURE 

 

DH Street, Village 2, Vinh Tan, Tan Uyen, Binh Duong, VN 

Tell: 0650 3619601 Fax: 0650 3619600 Web: www.ntcfurniture.vn 

 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Cần tuyển : Số lƣợng 2 ngƣời ( Sinh viên mới ra trƣờng ) 

 Yêu cầu : 

 1.       Nam / nữ đều đƣợc 

2.       Biết vẽ Acad 2D & 3D 

3.       Biết Word & Excel & Photoshop 

4.       Có Máy tính laptop 

5.       Chấp nhận ở trọ ( có nhà trọ gần Công ty đi 5 phút ) 

Chi tiết liên hệ:  Anh Dũng : Cell: 0979.756.329 

Skype: anhdung_design 

Email: dung@ntcfurniture.vn 

  

http://www.ntcfurniture.vn/
mailto:dung@ntcfurniture.vn
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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƢ CHẾ BIẾN GỖ 

CỦA CÔNG TY TNHH AICA ĐỒNG NAI (MỚI) 

 

Công ty TNHH AICA Đồng nai là một Công ty 100% vốn đầu tƣ của Tập đoàn AICA Nhật 

Bản. Nhà máy của Công ty đặt tại Khu CN Gò Dầu , Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai . 

Công ty chuyên sản xuất, kinh doanh keo dán và Fomalin dùng trong công nghiệp sản xuất gỗ 

công nghiệp . Khách hàng của Công ty là các nhà máy sản xuất gỗ công nghiệp : MDF, 

Plywood… tại các tỉnh Bình dƣơng, Đồng Nai, Long An 

Công ty có văn phòng tại TP.HCM. 

Công ty cần tuyển   vị trí sau : 

1  Nhân viên Kỹ thu t ứng dụng : 

Mô tả Công việc : 
- Tƣ vấn cho khách hàng về các ứng dụng của sản phẩm của Công ty. 

- Trực tiếp hƣớng dẫn kỹ thuật sử dụng sản phẩm cho khách hàng. 

- Đi thăm khách hàng , đảm bảo khách hàng đang ứng dụng đúng các  sản phẩm của Công ty.  

- Giải quyết các vấn đề về kỹ thuật phát sinh nếu có trong quá trình khách hàng sử dụng sản 

phẩm của Công ty. 

- Phối hợp với bộ phận sản xuất đề ra phƣơng án cải tiến sản phẩm phù hợp với xu hƣớng phát 

triển của khách hàng. 

- Phát triển sản phẩm mới khi có yêu cầu . 

Yêu cầu : 

- Nam . 

- Tuổi dƣới 30. 

- Tốt nghiệp  Đại học Nông lâm, chuyên ngành lâm nghiệp ( chế biến gỗ ) .  

- Tiếng Anh lƣu loát . Đƣợc các chuyên gia  nƣớc ngoài trực tiếp đào tạo . 

- Siêng năng, chịu khó , có tinh thần cầu tiến , ham học hỏi. 

- Tin hoc : Văn phòng . 

 Chế độ phúc lợi  : 

 - Làm  việc tại VP TP.HCM . 

- Hợp đồng : toàn thời gian. 

- Mức lƣơng thỏa thuận tùy theo năng lực,  một năm xét lƣơng một lần. 

- Đƣợc hƣởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của Pháp luật và của Công ty. 

 Hồ sơ cho Ms  Tâm – Ph ng Nhân sự  (DĐ : 0913829578) 

 1. Bản Scan  :  qua Email   thiminhtam.duong@aica-ap.com 

Hoặc 

2. Bằng thƣ theo địa chỉ : 

 CÔNG TY TNHH AICA ĐỒNG NAI 

Phòng 2.4 Lầu 2, Tòa nhà Etown 1, 364 Cộng Hòa  , Phƣờng 13 , Q.Tân Bình , TP.HCM  

 Hồ sơ bao gồm : 

 - Sơ yếu lý lịch  có xác nhận của địa phƣơng . 

- Bản sao bằng cấp có liên quan. 

- Bản sao hộ khẩu, CMND.  
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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN 

CỦA CÔNG TY VIETNAM FURNITURE RESOURCES (MỚI) 

 

Binh Chuan Ward, Thuan An Town, Binh Duong Province, Vietnam   

Web www.vfr.net.vn 

Tel +84 (0) 650 379 8960 -  Fax +84 (0) 650 379 8961 

 Hiện tại công ty  đang tuyển vị trí : nhân viên  Admin 

Kinh nghiệm: 1 năm 

Yêu cầu : tiếng anh giao tiếp tốt, đặc biệt với ngƣời bản xứ. 

Có thể sống tại Bình Dƣơng. 

Ứng viên vui lòng liên hệ: 

Tel +84 (0) 650 379 8960 -  Mob +84 (0) 988 658 735   gặp Ms. Dƣơng 

Email  duong_hr@vfr.net.vn  

  

http://www.vfr.net.vn/
mailto:quoc_it@vfr.net.vn
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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƢ CBLS 

CỦA CÔNG TY MDF KIM TÍN (DÀNH CHO SV CBLS, GNT) (MỚI) 

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

 

Địa chỉ : Tôn Đức Thắng, KP Tân An, Thị Trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phƣớc 

Điện thoại: (0651) 3833 142 fax: (0651) 3833130 

Kim Tín MDF là thành viên của tập đoàn Kim Tín và là một trong những nhà máy sản xuất 

ván MDF lớn nhất Việt Nam. 

Đƣợc xây dựng trên khuôn viên 24 ha, với hệ thống quản lý và dây truyền sản xuất hiện đại 

bậc nhất Đông Nam Á, hiện nay nhà máy cho ra đời 60.000 m3/năm hiện nay. Công suất này 

sẽ đƣợc nâng lên đến 300.000m3/năm trong những năm tới. 

Do đƣợc đặt tại tỉnh Bình Phƣớc, nơi có trữ lƣợng cây công nghiệp khá lớn của Việt Nam nên 

nhà máy Kim Tín MDF luôn có sẵn nguồn nguyên liệu phục vụ cho quá trình sản xuất đảm 

bảo đƣợc lƣợng sản phẩm ván MDF cung ứng cho thị trƣờng. 

Những sản phẩm làm ra từ Kim Tín MDF luôn đạt tiêu chuẩn về chất lƣợng và thỏa mãn đƣợc 

nhu cầu khắc khe của khách hàng trong và ngoài nƣớc. 

Tuyển dụng : Kỹ sƣ chế biến Lâm sản 

Vị trí : Nhân viên kỹ thuật công nghệ MDF 

Số lƣợng : 05 

Lƣơng từ 5-10 triệu  tùy theo năng lực 

Yêu cầu: Kiến thức vững, ham học hỏi, chăm chỉ để đào tạo cho dự án sản xuất MDF 

Nộp hồ sơ qua email: 10115007@st.hcmuaf.edu.vn  
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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƢ LÂM NGHIỆP 

CỦA CÔNG TY TNHH PHÖ MỸ HƢNG (MỚI) 

 

M  tả c ng việc 

-  Theo dõi, giám sát, phát triển cây xanh, môi trƣờng trong khu đô thị Phú Mỹ Hƣng 

-  Tƣ vấn, chọn lựa các loại cây, giống cây thích hợp 

- Theo dõi, quản lý các khu vƣờn ƣơm của cty 

-  Phối hợp với KTS cảnh quan trong việc thiết kế công viên, cây xanh đƣờng phố,… 

Điều kiện 

-  Tốt nghiệp/năm cuối đại học Nông Lâm 

-  Ƣu tiên Nam, giỏi ngoại ngữ Anh 

-  Thành thạo vi tính văn phòng 

-  Năng động, sáng tạo, cầu tiến 

- Có kỹ năng làm việc tập thể 

Yêu cầu hồ sơ:  

- Hồ sơ xin việc kèm hình mới chụp  

- Bản sao các bằng cấp  

- Các chứng từ thể hiện kinh nghiệm của ứng viên (Nếu có) 

Chi tiết xin liên hệ: 

Ms. Đỗ Anh Thƣ 

ĐT: 08 54118888- ext 100   Fax: 08 54120 6370 

Mobi: 090 332 5828 

Email: anhthu@pmh.com.vn 

Ghi chú:  

- Ghi rõ vị trí dự tuyển trên Bìa hồ sơ, trên Đơn xin việc và trên email 

- Sau khi sơ tuyển qua hồ sơ, chỉ những ứng viên đạt yêu cầu mới đƣợc mời phỏng vấn 

  

mailto:anhthu@pmh.com.vn
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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

CỦA CÔNG TY TNHH MTV HOA GỖ (DÀNH CHO SV CBLS, GNT) 

  

 101 Đào Sƣ Tích, Xã Phƣớc Kiển, Qu n Nhà Bè, TPHCM 

 Số lƣợng nhân sự: 40 ngƣời 

 VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: QC (2 ngƣời) 

 + Đọc đƣợc bản vẽ liên quan đến nội thất 

+         Kiểm tra chất lƣợng nguyên vật liệu, chất lƣợng bán thành phẩm từng công  

+         đoạn, Chất lƣợng thành phẩm. (sản phẩm khác liên quan đến nội thất, gỗ) 

+         Bóc tách khối lƣợng (Toàn bộ khối lƣợng) 

+         Kiểm soát quy trình sản xuất 

+         Có tinh thần trách nhiệm, hòa đồng, cởi mở. 

+         Có thể chịu đƣợc áp lực công việc cao. 

+         Có khả năng làm việc theo đội, nhóm. 

+         Mức lƣơng thỏa thuận. 

+         Chế độ và phúc lợi: Đầy đủ các chế độ BHXH, YT, TN theo luật định 

+         Tăng lƣơng hàng năm 

+         Phúc lợi khác: Theo quy định công ty 

+         Thời gian làm việc: Thứ hai – Thứ bảy: Sáng 8h-12h; Chiều: 13h-17h 

Chi tiết công việc cụ thể sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn. 

Vui lòng gửi trước hồ sơ ứng qua email bao gồm: CV, CMND, HK qua 

Email: nhkhanh@the-line.com.vn 

  

mailto:nhkhanh@the-line.com.vn
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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA TẬP ĐOÀN 

KỸ NGHỆ GỖ TRƢỜNG THÀNH (DÀNH CHO SV CBLS, GNT) 

 

Th ng báo tuyển dụng tại T p Đoàn Trƣờng Thành 

-         Chức Danh:  Điều hành, Kỹ thuật, Nhân viên trong ngành chế biến gỗ.(chi 

tiết xin xem file) 

-         Nơi Làm việc : Tại Tập Đoàn Trƣờng Thành. 

      Địa chỉ: :   Đƣờng ĐT 747 – Kp 7 – Phƣờng Uyên Hƣng – Thị xã Tân Uyên – Tỉnh 

Bình Dƣơng. 

-         Thu Nh p : 

Hấp dẫn theo năng lực. Lƣơng thoả thuận 

Công ty có ký túc xá, Cơm trƣa, Cơm chiều. 

Thƣởng sáng kiến,.. 

Tăng lƣơng 6 tháng/ lần  

-         Liên hệ : 

Điện thoại: 06503.642.004  - Số nội bộ: 137 ; 06503.930.667 

          Minh Phƣơng 01695 270 730 – Thùy Linh: 0122 900 868 – Minh Trang: 

01232 004 179 

                      Thùy Nga 0919 654  685 (Giám đốc Nhân sự) 

  

http://ff.hcmuaf.edu.vn/data/file/THONG%20BAO%20TUYEN%20DUNG%2006_2015%20-%201.pdf
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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƢ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG TRÍ NỘI THẤT LB (DÀNH CHO SV CBLS, GNT) 

  

Công ty mới thành lập , 100% vốn Việt Nam, diện tích 7000 m2, chuyên về hàng nội thất mộc 

, sản xuất hàng trong nƣớc và xuất khẩu. 

Đang có nhu cầu tuyển dụng tất cả các vị trí liên quan đến ngành mộc, thợ, phụ, bảo trì, sinh 

viênmới ra trƣờng…. Sẽ đƣợc Công ty đào tạo đối với các bạn sinh viên mới ra trƣờng. 

Vị trí tuyển dụng: Thợ mộc, kỹ thuật, bảo trì, sơn, chà nhám… 

Chuyên ngành: lâm sản 

Mức lương: Từ 3,000,000 đến 12,000,000 tùy theo vị trí. 

Ghi chú: Đối với các bạn sinh viên, yêu cầu nắm vững lý thuyết , thực tế sẽ được Công ty 

đào tạo. 

Làm việc tại: Lô B đƣờng số 4, KCN Đong An, Phƣờng Bình Hoà, Thị xã Thuận An, Tỉnh 

Bình Dƣơng. 

Phỏng vấn tại : 59 Nguyễn Hữu Cảnh, Phƣờng 22, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM. 

Liên hệ phỏng vấn: Ms. Loan 

ĐT: 0903 733 169 

Email: phuongloan@redpearlco.com.vn 

Thời gian phỏng vấn sáng 10:00, chiểu 15:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 hằng tuần. 

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ : 

Ms Loan : 0903.733.169  Email:phuongloan@redpearlco.com.vn 

  

mailto:phuongloan@redpearlco.com.vn
mailto:phuongloan@redpearlco.com.vn
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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƢ CHẾ BIẾN LÂM SẢN (CB GỖ) 

CỦA CÔNG TY TNHH RED PEARL (MỚI) 

  

Là công ty có xƣởng rộng 7000 m2, chuyên sản xuất sản phẩm gỗ , ván... hàng trong nƣớc và 

xuất khẩu 

Công ty có nhu cầu tuyển dụng kỹ sƣ ngành gỗ, Các bạn sẽ làm việc tại công ty TNHH Trang 

Trí Nội Thất LB tại KCN Đồng An 1, Bình Dƣơng. 

Chi tiét công việc xin vui lòng liên hệ : 

Ms. Ngô Thị Phƣơng Loan : 

ĐT: 08 3840 6817    Fax: 08 3840 9434 

Mobi: 090 373 3169 

Email: phuongloan@redpearlco.com.vn 

(ghi chú : Nhận hồ sơ và phỏng vấn tại số 59 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Q.Bình Thạnh, 

Tp.HCM) 

  

mailto:phuongloan@redpearlco.com.vn
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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG SINH VIÊN (NĂM 3,4) CHUYÊN NGÀNH CHẾ BIẾN 

GỖ VÀ THIẾT KẾ GỖ NỘI THẤT 

 

Th ng tin tuyển dụng c ng ty VIGHT 

  

VIGHT đang tìm kiếm sinh viên thiết kế (năm 3) để hỗ trợ phát triển và tạo ra sản phẩm. 

Yêu cầu: 

- Concept drawing, CAD, 3D rendering 

- Tiếng Anh căn bản 

Hồ sơ: 

CV và portfolio về địa chỉ email: Sammy@vight.com với chủ đề thƣ: [Apply job_junior 

designer] Tên ứng viên. 

(http://www.vight.com/) 

Mọi thông tin chi tiết liên hệ :Ms Hoa  0906 291 289 

  

mailto:Sammy@vight.com
http://www.vight.com/
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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY ĐỨC VIỆT  

(SV NGÀNH CBLS) 

 

 

CÔNG TY TNHH TM DV ĐỨC VIỆT 

Duc Viet Co., Ltd 

Unit 8B, Level 8, Artex Saigon Building, 236-238 Nguyen Cong Tru Street, District 1, HCM 

Tel: (848) 39142606 -  39142607- 39142623, Fax: (848) 39142653 

Mob: 0973 019 246 

THÔN BÁO TUYỂN DỤNG 

  

Vị trí: Giám sát chất lƣợng và kỹ thu t 

Nơi làm việc: Văn ph ng c ng ty Đức Việt 

Bộ ph n: Sản phẩm 

Báo cáo trực tiếp:  Purchasing manager 

Nhiệm vụ: 
- Thiết lập hệ thống quản lý chất lƣợng cho công ty, đảm bảo hệ thống đó vận hành tốt. 

- Đào tạo, hƣớng dẫn, kiểm tra tay nghề, đánh giá và phát triển nhân lực QC cho công ty để 

làm việc theo hệ thống do mình tạo ra. 

- Giám sát các hoạt động và công việc của các QC để đảm bảo hiệu quả tốt nhất lên các sản 

phẩm mà công ty đang kinh doanh và sắp phát triển. 

- Cung cấp đầy đủ thiết bị và thông tin (mẫu sống, bản vẽ, HDLR, thẻ màu, kế hoạch và thông 

tin đơn hàng..) cho các QC để họ theo dõi tiến độ và chất lƣợng tại các nhà máy. 

- Lên kế hoạch họp với QC hàng tuần để chỉ định công việc theo dõi hàng hóa theo nhà máy 

và sản phẩm họ cần theo dõi. 

- Phối hợp với phòng mua hàng để can thiệp và giải quyết các vấn đề chất lƣợng và tiến độ tại 

các nhà máy. 

- Phối hợp với các cán bộ của nhà máy nhằm đảm bảo các nhà máy luôn thực hiện đúng những 

yêu cầu về chất lƣợng hàng hoá, tiêu chuẩn kỹ thuật đã cam kết 

- Đƣa ra tiêu chuẩn chất lƣợng & kỹ thuật của từng loại sản phẩm 

- Xây dựng hệ thống chất lƣợng phù hợp với công ty và cả sản xuất tại nhà máy đối tác 

- Cung cấp thông tin về yêu cầu chất lƣợng sp cho bên phòng mua hàng để làm việc với các 

nhà máy. 

- Đảm bảo và chịu trách nhiệm chất lƣợng hàng hoá xuyên suốt từ nhà máy đến tay khách 

hàng trên toàn hệ thống 

- Kiểm soát hàng lỗi trong kho: kiểm tra và thống kê hàng lỗi trong kho hàng tuần thông báo 

cho bên phòng mua hàng để báo nhà cung cấp. 

Yêu cầu: 
- Tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên, ƣu tiên ứng viên chuyên ngành chế biến gỗ 

- Kinh nghiệm ít nhất 05 năm trong ngành nội thất 

- Am hiểu về gỗ, qui trình kiểm định chất lƣợng đồ nội thất 

- Sử dụng thành thạo vi tinh văn phòng, Corel,  có khả năng đọc bảng vẽ kỹ thuật 
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TUYỂN DUNG SINH VIÊN NGÀNH CBLS (MỚI ) 

 

Van phong Citigroup Ltd. dang co nhu cau tuyen 15 vi tri QC kiem hang tai cac nha may. 

Xin thong bao tuyen dung, bang mo ta cong viec va form xin viec dinh kem. 

Luong khoi diem la 300 USD. 

  

 Duong Van Lanh | HR Manager 

Citigroup Limited Industries, Inc. 

D06, Wooshu Plaza, No. 253 Pham Van Thuan Street, Tan Mai Ward, Bien Hoa City | 

Dong Nai province, Viet Nam. 
Cell phone: +84  906330545| Lduong@citigrp.com  

www.ashleyfurniturehomestore.com | www.ashleyfurniture.com 

 

mailto:Lduong@citigrp.com
http://www.ashleyfurniturehomestore.com/
http://www.ashleyfurniture.com/

