CÔNG TY TNHH TRỤC IN XINYUAN (MIỀN NAM)
Số 5A VSIP II-A. Đường số 30, KCN Việt Nam – Singapore,
Xã Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Công Ty TNHH Trục In XINYUAN (Miền Nam) với 100% vốn nước ngoài, chuyên về
trục in ống đồng cung cấp cho các nhà in, in các loại bao bì nhựa. Do nhu cầu mở
rộng và phát triển thị trường ở miền nam. Công ty chúng tôi cần tuyển các vị trí sau:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nhân viên thiết kế – chế bản: 13 người.
Nhân viên kinh doanh: 6 người.
Nhân viên gia công: 8 người.
Nhân viên điêu khắc: 4 người.
Nhân viên xi mạ: 4 người.
Nhân viên tổng kiểm: 2 người.

Địa điểm làm việc:
- Vị trí 1: 4 NV làm ở Q.Tân Bình, TP.HCM. 3 NV làm việc ở VP VSIP1.
6 NV làm việc ở nhà máy chế bản VSIP2.
- Vị trí 2: 4 NV làm việc ở VP Q.Tân Bình, TP.HCM. 2 NV làm việc ở VSIP1
- Vị trí 3,4,5,6 làm việc ở nhà máy chế bản VSIP2.
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp PTTH trở lên.
- Biết sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa như: AI, Photoshop, Artpro,
Corel draw, … (nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo).
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực chế bản trục ống đồng.
Điều kiện làm việc:
- Môi trường làm việc tốt, hòa đồng, được đào tạo chuyên nghiệp.
- Lương và thưởng cao thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm làm việc.
- Được hưởng chế độ BHXH, BHYT đầy đủ theo PL. TG làm từ thứ 2 – 7.
Ứng viên có nhu cầu gởi hồ sơ tóm tắt về quá trình học tập hay quá trình công tác
về địa chỉ email: ivylamhuyen@gmail.com (Mrs.Huyền).
Lưu ý: Hồ sơ hợp lệ sẽ được hẹn ngày phỏng vấn trực tiếp. Khi đi phỏng vấn ứng
viên mang theo đầy đủ hồ sơ xin việc theo Pháp Luật.

