
 

  

  
 

 

Công ty Wacoal Corp. là Công ty Nhật Bản chuyên sản xuất trang phục lót phụ nữ hàng đầu thế giới, được 
thành lập từ năm 1949, Công ty hiện có nhiều chi nhánh ở các nước trên thế giới như ở Mỹ, khu vực Châu Âu 
và Châu Á.  

Công ty TNHH Việt Nam Wacoal là một trong những chi nhánh của Wacoal Nhật Bản tại Châu Á, được thành 
lập từ năm 1997 tại khu Công nghiệp Amata, Biên Hòa, Đồng Nai.  

Công ty chúng tôi cần tuyển nhân viên với các yêu cầu sau: 

NHÂN VIÊN BỘ PHẬN SẢN XUẤT (CẮT, MAY) 

* Điều kiện: 

� Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành liên quan (Công nghệ cắt may, Công nghệ thời trang,  …) 

� Ưu tiên sinh viên mới tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp 

� Có tinh thần làm việc theo nhóm 

� Sử dụng thành thạo vi tính (Ms. Office) 

� Ưu tiên ứng viên cư ngụ tại Biên Hòa 

* Mô tả công việc: 

� Học chuyên sâu về ngành Cắt, May và các kỹ năng về quản lý, giải quyết vấn đề, 
… để trở thành nhà quản lý trong tương lai 

* Quyền lợi: 

� Ứng viên trúng tuyển sẽ làm việc tại Khu công nghiệp Amata, Biên Hòa, Đồng Nai 

� Có xe đưa đón cho nhân viên từ Tp. HCM 

� Làm việc 270 ngày/ năm (~ 22.5 ngày/ tháng) 

� Lương thỏa thuận, chế độ thưởng ưu đãi hàng năm 

� Được hưởng nhiều chế độ phúc lợi khác của Công ty (hỗ trợ tiền học phí, tham quan du lịch, tham 
gia các hoạt động vui chơi, giải trí do Công ty tổ chức, quà tặng các dịp lễ, một số chính sách, chế độ 
được thực hiện cao hơn mức Luật định,…)   

Hồ sơ dự tuyển:  Hồ sơ ứng tuyển có dán ảnh, vui lòng gửi email:  job@wacoal.com.vn 

 

 

          Ngày 06 tháng 09 năm 2018 
 Bộ phận Nhân sự 
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CÔNG TY TNHH VIỆT NAM WACOAL 
110 Đường Amata, Khu Công nghiệp Amata, 
Phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 
ĐT: 0251. 3 936 770      Fax: 0251. 3 936 774 
Email: job@wacoal.com.vn 
Website: www.wacoal.com 
________________________________________________ 


