CÔNG TY TNHH SX-TM NGUYÊN THẾ ANH
ĐC : 1717B Tỉnh Lộ 10, P Tân Tạo A, Q Bình Tân, TPHCM
ĐT : 0917.204.188

THƯ NGỎ
Kính gửi: - PHÒNG QUAN HỆ DOANH NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT TPHCM
Lời đầu tiên, Ban Giám đốc Công ty Nguyên Thế Anh trân trọng gửi đến phòng QUAN HỆ DOANH
NGHIỆP trường ĐH Kỹ thuật TPHCM lời chào trân trọng nhất,
Thưa Quý Trường,
Gần 20 năm hình thành và phát triển, thương hiệu HELLO B&B chuyên về Quần áo sơ sinh & trẻ em đã
nhận được sự tin yêu của hàng triệu gia đình Việt Nam và kiều bào nước ngoài, với hệ thống sản xuất dây
chuyền, máy móc hiện đại cùng với sự chăm chút từng đường kim mũi chỉ đã tạo nên thương hiệu
HELLO B&B được người tiêu dùng bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao nhiều năm liền.
Công ty được BV Phụ sản Từ Dũ tin dùng cho hàng trăm ngàn bé sơ sinh và trên tất cả, HELLO B&B
(www.HELLOBB.vn) đã và đang được hàng triệu gia đình tin dùng cho các bé. Sản phẩm hiện đang có
mặt ở hầu hết các siêu thị như: Siêu thị Nhật Bản Aeon Việt Nam, hệ thống siêu thị Auchan của Pháp,
BigC của Thái Lan, Emart của Hàn Quốc, hệ thống Coop-Mart, … trên cả ba miền đất nước.
Do nhu cầu mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh đồng thời cần phát triển đội ngũ nhân sự kế thừa,
Công ty HELLO B&B cần tuyển các vị trí như sau :
Sinh viên các chuyên ngành: Công nghệ may và thời trang, Điện, Kỹ thuật máy (Máy may)
• Tốt nghiệp Đại học năm 2016, 2017, 2018
• Trung thực, năng động, sáng tạo, và hướng tới kết quả
• Có niềm đam mê với cải tiến đổi mới






Quyền lợi:
• Được làm việc với những quản lý giỏi, tận tâm
• Được đào tạo cả kiến thức và kỹ năng mềm trong quá trình làm việc
• Có nhiều cơ hội để trở thành những nhà quản lý tương lai của HELLO B&B
• Thu nhập : 8.000.000 -10.000.000 VNĐ
• Lương tháng 13 và Lương thưởng KHÁC
• Phụ cấp cơm trưa và các phúc lợi khác Công ty đài thọ bữa cơm trưa;
Được thưởng Lễ, Tết. Các ngày nghỉ Lễ, Tết đều có lương (10 ngày), ngoài ra cứ làm xong một tháng
thì được nghỉ một ngày có lương (12 ngày). Vậy, tổng cộng một năm nghỉ 22 ngày không làm việc mà
vẫn có lương.
Được ký hợp đồng lao động, được đóng BHXH, BHYT, BHTN…

Cách thức nộp hồ sơ ứng tuyển:
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Tel:(028) 5407.0770 (Ext:123)
Mobile: 0912.306.163 (Mr. Nhựt) hoặc HOTLINE : 0917.204.188
Email: HELLOBB_tuyendung@yahoo.com
Web: www.HELLOBB.vn

