
CÔNG TY TNHH FASHION GARMENTS 2 - CHI NHÁNH TÂN PHÚ CẦN TUYỂN: 

Công ty TNHH Fashion Garment 2 (FGL) là một trong những nhà xuất khẩu hàng may mặc tiên 

phong tại Việt Nam. 

FGL là thành viên của Tập đoàn Hirdaramani tại Sri Lanka (http://www.hirdaramani.com/) và 

công ty may LT trụ sở tại Mỹ (http://ltapparel.com/). Tập đoàn chúng tôi còn có các nhà máy sản 

xuất tại Srilanka, Bangladesh cùng với các trụ sở tại Việt Nam, Trung Quốc và Hongkong. 

FGL - Chi nhánh Tân Phú với quy mô gần 4000 Công nhân viên, cùng môi trường làm việc hết 

sức trẻ trung, năng động và cơ hội thăng tiến cao, Chúng tôi luôn mở rộng cơ hội cho sinh viên 

mới ra trường, chưa có kinh nghiệm. 

Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh ở nhà máy mới với quy mô 1000 nhân công và chuẩn 

bị lực lượng quản lý cho nhà máy, FGL - Chi nhánh Tân Phú hiện đang tuyển dụng các vị trí 

nhân viên như sau: 

1. Nhân viên kỹ thuật may (Technical Staff): số lượng 2 NV 

2. Nhân viên kỹ thuật chuyền may (Work Study Staff): số lượng 06 NV 

3. Nhân viên quản lý chất lượng (Quality Assurance Staff - Embroidery): số lượng 2 NV 

4. Nhân viên kho (Warehouse Staff): số lượng 02 NV 

5. Nhân viên đóng gói (Packing Staff): số lượng 02 NV 

6. Nhân viên hoàn thành (Finishing Staff): số lượng 02 NV 

Yêu cầu: 

• Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh với người nước ngoài là một lợi thế 

• Năng động, tự tin, giao tiếp tốt 

• Thành thạo: word, excel, power point 

Quyền lợi: 

• Không cần kinh nghiệm, sẽ được hướng dẫn và đào tạo tận tình 

• Công việc thách thức, môi trường làm việc chuyên nghiệp 

• Cơ hội thăng tiến trong công việc 

• Được hưởng các chính sách đãi ngộ xứng đáng, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm 

• Được đào tạo tại công ty hoặc tham gia các khóa học bên ngoài 

• Cơ hội tham gia nhiều hoạt động trao đổi văn hóa, thể dục thể thao, giải trí... 

Thông tin liên hệ:  

• Địa chỉ: Đường số 3, Khu công nghiệp Tân Phú, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh 

Đồng Nai 

 

• Email: phuonghoang@fashiongarments.com ( Ms. Phượng )  

http://www.hirdaramani.com/
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            hoặc  ngoctnguyen@fashiongarments.com ( Ms. Ngọc ) 

• Số điện thoại: 0251. 8877. 400 / Số nội bộ: 322 

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV Tiếng Anh qua email hoặc đến công ty phỏng vấn trực tiếp 

từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, từ 08h00 sáng đến 04h00 chiều. Mong ban quản lý và quý thầy 

cô giới thiệu cơ hội nghề nghiệp đến các bạn sinh viên mới ra trường để các bạn có thể lựa chọn 

môi trường chuyên nghiệp như Fashion Garments 2 học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, và phát triển 

kiến thức chuyên môn mà các bạn đã được trường đào tạo. 
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