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Impulse Fashion. Inc, có trụ sở chính ở bang California, USA và đã hoạt động trong ngành may mặc 

hơn 10 năm. Văn phòng đại diện Impulse Fashion. Inc, tại Tp. HCM được thành lập từ tháng 

12/2016. Hiện nay, văn phòng chúng tôi có 47 nhân viên, và cần tuyển thêm vị trí mới dưới đây 

nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.  

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
Vị trí : Kỹ thuật viên làm rập và sơ đồ (Technician) 

Yêu cầu công việc:  

• Mới tốt nghiệp Kỹ thuật công nghệ may của các trường Đại học hoặc Cao đẳng Sư phạm Kỹ 

thuật, Công nghiệp, Bách khoa.  

• Các ứng cử viên có bảng điểm liên quan đến chuyên môn cao sẽ được ưu tiên tuyển chọn.  

• Trình độ tiếng Anh: bằng B trở lên. 

• Thành thạo các phần mềm vẽ rập và sơ đồ như OPTEK, GBER & LECTRA.  

• Đam mê làm việc trong ngành may & cam kết làm việc lâu dài, ít nhất 3 năm. 

Vị trí : Nhân viên quản lý đơn hàng (Merchandiser) 

Yêu cầu công việc:  

• Mới tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật công nghệ may, Quản lý đơn hàng, Anh văn, Kinh tế. 

• Tiếng Anh nghe nói đọc viết tốt. 

• Đam mê làm việc trong ngành may & cam kết làm việc lâu dài, ít nhất 3 năm. 

Quyền lợi:  

• Lương khởi điểm 6-7 triệu/tháng (net) và có thể thỏa thuận tùy theo năng lực. Công ty sẽ 

đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và thuế Thu nhập cá nhân cho bạn. Bạn sẽ được tăng 

lương hàng năm dựa trên hiệu quả công việc.   

• Thưởng tháng lương 13 (được tính cho 12 tháng làm việc).  

• Nghỉ phép 12 ngày mỗi năm (được tính kể từ ngày bắt đầu làm việc).  

• Hưởng lương 120% cho số ngày phép năm không sử dụng. 

• Đi du lịch cùng công ty hàng năm.  

Nơi làm việc: Nhà máy Green Maple trực thuộc VPĐD Impulse Fashion   

133/28 Đường Hòa Bình, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh  

Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 7  

Nếu bạn quan tâm, vui lòng gửi Hồ sơ xin việc đến địa chỉ dưới đây:  

Văn phòng đại diện Impulse Fashion tại Tp. HCM 

Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Quốc Hưng, 178A Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM  

Tên người liên hệ: Ms. Hằng - Mobile: 0938780988 - Email: hang@impulsefashion.net  

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2017 

        Trưởng VPĐD Impulse Fashion. Inc, tại Tp. HCM 

       (Đã ký) 

 

Bạch Quang Minh  
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