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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Công ty May Vạn Hà với 30 năm định hình và phát triển, kết nối và gắn kết hơn 3.000 cán
bộ nhân viên. Hiện tại, công ty có 1 Văn phòng đại diện ở Q.1, một Phòng Kỹ thuật may ở
Q. Gò Vấp và 2 nhà máy ở Quãng Nam, Thanh Hóa công suất 50 triệu USD/năm. Công
nghệ sản xất đạt chuẩn Nike, Columbia, Decathlon, New wave, … ứng dụng công cụ quản
trị sản xuất Lean trong ngành may mặc và hệ thống ERP vận hành hiện đại ngay từ những
ngày đầu thành lập. Do nhu cầu mở rộng, Công ty chúng tôi cần tuyển một số vị trí sau:
1. Nhân viên rập: SL 2 người
+ Yêu cầu: biết sử dụng phần mềm thiết kế Lectra hoặc Gerber (ưu tiên ứng viên có
kinh nghiệm về Jacket), tiếng Anh trung cấp.
+ Lương: 8-15tr
2. Nhân viên may mẫu: SL 8 người
+ Yêu cầu: May hoàn chỉnh được 1 sản phẩm đúng theo thông số, kiểu dáng (quần,
jacket 1 lớp, 2 lớp).
+ Ưu tiên: ưu tiên sinh viên biết CN may hàng Jacket
+ Lương: 6-10tr
3. Nhân viên kỹ thuật mã hàng: SL 1 người
+ Yêu cầu: Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật của công ty theo mã hàng phụ trách từ
phát triển mẫu Proto đến sản xuất, nghiên cứu cách may, thiết bị máy móc, cữ gá lắp,
để nhà máy Sx đạt năng suất và chất lượng.
+ Ưu tiên: sinh viên hiểu biết về jacket + hàng Seamless
+ Lương: 8-12tr
4. Nhân viên quy trình –bảng màu: SL 2 người
+ Yêu cầu: Chịu trách nhiệm về thời gian và số lượng công đoạn qui trình ĐG từ báo
giá đến sản xuất. Chịu trách nhiệm về mức chi và định mức cho phụ liệu sản xuất.
Cung cấp báo giá, QT, ĐMSX đúng leadtime. Làm định mức MMTB đúng loại máy
và đủ cho nhà máy cân đối sản xuất.
+ Ưu tiên: sinh viên hiểu biết về jacket
+ Lương: 8-10tr
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