
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG : NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (QC STAFF) 

 

• Mã số: 2844 

• Địa điểm: Long An, Hồ Chí Minh 

• Mức lương: 300 - 500 USD 

• Cấp bậc: Mới tốt nghiệp 

• Bằng cấp: Cao đẳng 

• Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm 

• Ngành nghề: Quản lý chất lượng (QA/QC), Dệt may / Da giày / Thời trang, Sản xuất / Vận hành 
sản xuất 

• Hình thức: Nhân viên chính thức, Thời vụ/ Nghề tự do 

• Tuổi: 21 - 25 

• Giới tính: Nam 

• Hạn nhận hồ sơ: 13/02/2018 

• Yêu Cầu Hồ Sơ: Tiếng Anh / Tiếng Việt  

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

• Tiếp nhận, xử lý đơn đặt hàng. 

• Làm việc với phòng sản xuất để đồng bộ sản xuất, theo dõi tiến độ, kiểm soát quy trình 
sản xuất. 

• Kiểm tra chất lượng sản phẩm. 

• Các công việc khác sẽ được trao đổi kỹ hơn trong buổi phỏng vấn. 

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC 

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản lý công nghiệp, Quản lý sản xuất, Quản 
lý chất lượng, Công nghệ may 

• Có thể làm việc tại nhà máy công ty (khu vực Long An - có xe đưa đón/ký túc xá) 

• Chịu khó, ham học hỏi. 

• Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được training công việc cụ thể. 

• Không yêu cầu ngoại ngữ. 
 
PHÚC LỢI 

• Ký túc xá mới và hiện đại, đầy đủ tiện nghi cho nhân viên ở xa (miễn phí hoàn toàn). 

• Xe đưa đón hàng ngày từ nhiều điểm đón ở Hồ Chí Minh (35-40 phút đi xe từ Hồ Chí 
Minh). 

• Lương khởi điểm cao cho sinh viên mới ra trường cộng với phụ cấp bằng Đại học 
(300,000 VNĐ/ tháng), phụ cấp ngoại ngữ cho tiếng Anh/ Hàn/ Nhật (lên đến 2,500,000 
VNĐ/ tháng tùy vào điểm số; thấp nhất là 1,000,000 VNĐ/ tháng cho TOEIC 700). 

• Môi trường làm việc công ty nước ngoài, nhiều cơ hội nâng cao khả năng tiếng Anh 



• Được đảm bảo tất cả các quyền lợi theo quy định của Pháp luật; tham gia BH xã hội, BH 
y tế, BH thất nghiệp, BH 24/24. 

• Lương tháng 13, thưởng lễ 30/4. 
 
   Ngoài ra còn một số phúc lợi khác như: 

• Máy tính xách tay 
• Bảo hiểm theo quy định 
• Du Lịch 
• Phụ cấp 
• Du lịch nước ngoài 
• Đồng phục 
• Thưởng 
• Chăm sóc sức khỏe 
• Đào tạo 
• Tăng lương 
• Công tác phí 
• Phụ cấp thâm niên 
• Chế độ nghỉ phép 

 
Cách thức nộp hồ sơ:  

- Gửi CV qua mail theo địa chỉ: nguyen.thi.phuong.thao@hrnavi.com (Ms Thảo - Sđt: 0909 
293 365) 

- Ứng tuyển trên trang CareerBuilder theo đường link sau đây: https://goo.gl/qTk9RP 
 

mailto:nguyen.thi.phuong.thao@hrnavi.com
https://careerbuilder.vn/vi/tim-viec-lam/nhan-vien-chat-luong-qc-staff.35AD9473.html

