
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
CÔNG TY TNHH PLASTIC INTERCON VIỆT NAM cần tuyển các vị trí  sau: 

 

I. TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN QC HÀNH CHÍNH KIỂM HÀNG BÊN NGOÀI ( 3 NAM) 

- Cấp bậc: Nhân viên 

- Ngành nghề: Các ngành liên quan đến thực phẩm . 

- Bằng cấp: Đại học/Cao đẳng/Trung cấp/Trung cấp nghề. 

- Độ tuổi: 20 –  30. 

- Mô tả công việc: 

 Kiểm tra hàng hóa nhà gia công. 

 Làm báo cáo với cấp trên. 

 Công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn. 

- Lương:  thỏa thuận 

II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC 

- Có kinh nghiệm QC (6 tháng trở lên). 

- Biết sử dụng máy vi tính. 

- Có thể di chuyển giữa các nhà gia công, nhà cung cấp. 

- Có phương tiện di chuyển. 

- Làm giờ hành chính. 

III. HỒ SƠ XIN VIỆC GỒM CÓ: 

1. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương, dán hình và đóng dấu giáp lai (02 bản) 

2. Giấy chứng nhận sức khoẻ (thời điểm khám đến nay không quá 03 tháng) (01 bản) 

3. Đơn xin việc (có xác nhận của địa phương) (01 bản) 

4. Hộ khẩu (có công chứng) (01 bản) 

5. CMND (có công chứng) (01 bản) 

6. Văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ (nếu có) 

7. Hình 3x4 (2 tấm). 

8. Khi đến có thể mang hồ sơ photo. Hồ sơ công chứng có thể bổ sung khi phỏng vấn đạt.  

IV. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ : Phòng Nhân sự - Công ty TNHH Plastic Intercon Việt Nam 

- Địa chỉ: Đường số 10, Tổng kho Sacombank, KCN Sóng Thần 1, Thị xã Dĩ An, Bình Dương. 

(Công ty nằm trong Tổng Kho Sacombank) 

- Điện thoại liên hệ: 0274.3794987 (Ms.Huệ - Ms.Chi).     

 


