Công Ty TNHH Dệt May Miramar
Đường Thăng Long, P.Phú Thạnh, TP.Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Người liên hệ: Mrs. Nguyễn Thị Nhung
Email: nhung.nguyenthi@miramarvn.com
Người liên hệ: Mrs. Lê Thị Thanh Thúy
Email: thuy.lethithanh@miramarvn.com
Qui mô công ty: 200
Lĩnh vực hoạt động: là Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng may mặc. Chuyên sản xuất các loại
mặt hàng quần áo bơi, thú nhồi bông xuất khẩu sang thị trường EU, Canada.
Vị trí tuyển dụng: Trưởng bộ phận Quản lý chất lượng
Mô tả Công việc
- Quản lý, chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan đến chất lượng nguyên phụ liệu đầu vào, hàng trên chuyền
và đầu ra thành phẩm, đảm bảo qui cách, màu sắc, thông số kỹ thuật, quy cách đóng gói, nhãn mác của tất cả
các sản phẩm đúng với yêu cầu của khách hàng, đúng tiến độ giao hàng.
- Liên lạc với các khách hàng để được cung cấp các tài liệu liên quan đến yêu cầu chất lượng. Tổ chức duy trì
và phát triển hệ thống qui trình quản lý chất lượng của công ty theo yêu cầu của khách hàng.
- Quản lý, sắp xếp, hướng dẫn và giám sát công việc cho các nhân viên trực thuộc
- Giám sát việc thi hành kỷ luật lao động của các nhân viên trực thuộc.
- Đào tạo nhân viên mới trực thuộc.
- Phối hợp chặt chẽ với bộ phận liên quan nâng cao chất lượng, giải quyết sự cố, đề xuất hướng giải quyết
liên quan đến vấn đề chất lượng lên ban giám đốc.
- Báo cáo chất lượng hàng ngày cho Ban Giám Đốc.
Vị trí tuyển dụng: Trưởng bộ phận kỹ thuật
Mô tả Công việc
- Liên lạc với các khách hàng để được cung cấp các tài liệu kỹ thuật.
- Chịu trách nhiệm phát triển mẫu mã mới, giám sát quá trình phát triển mẫu để đúng tiến độ khách hàng yêu
cầu.
- Chịu trách nhiệm chất lượng mẫu mã đạt yêu cầu của khách hang và quy trình may tối ưu cho chuyền sản
xuất.
- Lập quy trình, Công đoạn, định mức thời gian cho từng công đoạn
- Quản lý, phân công công việc, giám sát kết quả công việc của nhân viên trực thuộc.
- Đào tạo nhân viên mới.
- Giám sát việc thi hành kỷ luật lao động của các nhân viên trong bộ phận.
- Hướng dẫn chuyền may, phối hợp chặt chẽ với chuyền trưởng, quản đốc để liên quan nâng cao chất lượng,
giải quyết sự cố, đề xuất hướng giải quyết liên quan đến vấn đề chất lượng sản phẩm, định mức thời gian lên
ban giám đốc.
- Báo cáo tiến độ mẫu hàng ngày cho Ban Giám Đốc.
Yêu Cầu Công Việc
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học ngành công nghệ may hoặc tương đương.
- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc cùng vị trí tại các công ty may mặc.
- Sinh viên mới ra trường sẽ được đào tạo tại CÔNG TY TNHH FASHY (VIỄN ĐÔNG)
Địa chỉ: Lô 1, Cụm May Mặc Tân Hiệp, Đường Đồng Khởi, Biên Hòa, Đồng Nai.

Sau quá trình đào tạo sẽ làm việc tại Tuy Hòa, Phú Yên
- Tiếng Anh giao tiếp. Sử dụng tốt các phần mềm vi tính Word, Excel, PowerPoint.
- Có khả năng tổ chức tốt công việc, kỷ năng quản lý, chăm chỉ và có tinh thần trách nhiệm cao.
- Ưu tiên ứng viên cư trú tại Tuy Hòa.
Thông tin khác
- Bằng cấp: Cao đẳng
- Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
- Hình thức: Nhân viên chính thức

