CÔNG TY TNHH MTV BỐN DÒNG KẺ (FOUR STRIPES CO., LTD)
Là công ty may mặc quần áo trẻ em 100% vốn đầu tư của ÚC. Công ty Chúng Tôi cần
tuyển gấp:
Vị trí: Nhân viên QC
Số lượng: 02
Mô tả công việc:
– Kiểm tra chất lượng hàng may mặc:
+ Đảm bảo quy cách, kích thước, chất lượng, màu sắc (khuy, cúc,…)
+ Làm việc trực tiếp chuyền may về các lỗi cụ thể của sản phẩm
+ Chịu trách nhiệm về sản phẩm công ty từ khâu vải, may & đóng gói sản phẩm.
+ Thông báo đến Ban lãnh đạo kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.
Yêu cầu:
– Giới tính: Nữ, tuổi từ 20-35 tuổi
– Tốt nghiệp ngành may thời trang hoặc 1 năm kinh nghiệm làm QC may mặc.
– Siêng năng, Chịu khó học hỏi và có tinh thần trách nhiệm với việc.
– Vui vẻ, hòa đồng, giúp đỡ và hỗ trợ các nhân viên khác khi cần thiết.
– Chấp hành tốt nội quy và quy chế của công ty đề ra.
– Có khả năng tổ chức, triển khai công việc một cách độc lập và quản lý thời gian tốt;
Quyền lợi
– Được hưởng đầy đủ các chế độ theo qui định của Pháp luật;
– Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ và theo yêu cầu công việc;
– Cam kết hưởng lương tháng 13;
– Làm việc trong môi trường năng động, nhiều cơ hội phát triển.
– Thời gian làm việc: thứ 2 – thứ 6 (8h00 – 17h00), thứ 7 (8h00 - 16h30) và tăng ca 1 – 2
tiếng theo nhu cầu sản xuất (không thường xuyên)
– Lương thỏa thuận theo năng lực.
Liên hệ: Nộp hồ sơ trực tiếp tại công ty TNHH MTV Bốn Dòng Kẻ, số 03, đường Đoàn
Kết, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp.HCM. Hoặc qua email:
thu@paperwings.com.au hoặc trankimdung1988@gmail.com.vn
Điện thoại liên hệ: 028 22532333 (giờ hành chính, thứ 2 – 6 và sáng thứ 7)

