
   

              CÔNG TY TNHH BÌNH TIÊN ĐỒNG NAI 
       CHUYÊN SẢN XUẤT GIÀY DÉP THƯƠNG HIỆU BITI’S CẦN TUYỂN: 
 

 

TT V      S/L Điều kiện ứng  uyển 

1. 
Nhân viên Kế 

Toán 
02 

Nam tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành kế toán. 
- Sử dụng thành thạo chương trình ( Word,Excel) 
- Biết Tiếng Hoa , tiếng Anh sơ cấp 
- Có thể đi công tác  
- Ưu tiên: ứng viên có kinh nghiệm 

 

2. 
NV Cung Ứng 
Vậ  Tư Ngoại 

02 

Nam, Nữ tốt nghiệp Trung Cấp trở lên chuyên ngành QTKD, Kế 
Toán, Ngoại Thương… 

- Biết sử dụng chương trình (Word, Excel).  
- Biết Tiếng Hoa , tiếng Anh sơ cấp. 
- Có thể đi công tác  

. 

3. 
Nhân viên 
Cung Tiêu 

02 

Nam  trình độ Trung Cấp trở lên.  
- Biết sử dụng chương trình (Word, Excel).  
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thu mua, tìm kiếm, 

đánh giá nhà cung cấp. 
- Hộ khẩu tỉnh Đồng Nai 

 

4. 
Nhân viên 
phác  hảo 

03 

Nam,Nữ  tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành thiết kế thời 
trang, giày da, đồ họa ứng dụng.  

- Biết sử dụng các phần mềm thiết kế đồ họa: Corel Draw, 
AutoCad, Photoshop, Al hoặc các phền mềm thiết kế khác. 

- Yêu thích  hội họa, thiết kế thời trang, thiết kế mỹ thuật, thiết 
kế mẫu mả sản phẩm. 

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiêm làm ở công ty sản xuất Giày 
dép hoặc may mặc. 

5. 
Nhân viên KT 

Mẫu 
03 

Nam, tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành thiết kế kỹ thuật 
giày da hoặc cắt may.  

- Biết sử dụng các phần mểm thiết kế đồ họa hoặc kỹ thuật: 
Corel Draw, AutoCad hoặc các phền mềm thiết kế ngành giày 
dép 

- Yêu thích thiết kế kỹ thuật. 
- Ưu tiên: ứng viên có kinh nghiệm trong ngành giày, dép. 

6. 
NV. Kĩ Thuậ  
Thiế  Kế Sản 

Xuấ  
02 

Nam Nữ, tốt nghiệp Trung Cấp trở lên chuyên ngành: Cơ khí, da 
giày, công nghệ. 

- Biết sử dụng chương trình AutoCad, các phần mềm thiết kế. 
 

7. 
NV.Chiế  T nh 

Vậ  Tư 
03 

Nam  Nữ, Nữ trình độ 12 12 trở lên. 
- Biết sử dụng chương trình (Word, Excel).  
- Có thể đi công tác bên ngoài. 

     -    Tiếng Anh khá ( Ưu tiên Tiếng Hoa ) 

8. NV. KCS 08 Nam, Nữ tốt nghiệp 9 12 trở lên. Làm việc theo yêu cầu của đơn vị. 

9. NV. C  kh  05 

Nam, tốt nghiệp 12 12, tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí, bảo trì. 
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm. 

 



10. NV. Tài xế 02 

Nam, bằng lái xe dấu D;E, kinh nghiệm lái xe từ 1-2 năm, biết sửa 
chữa hư hỏng xe nhỏ, cẩn thận, bình tĩnh, trung thực, chịu khó, bảo 
quản xe tốt, chấp hành lệnh điều động công tác thường xuyên.  

11. NV. Mộc 
01 

 

- Nam, Tốt nghiệp lớp 9 12 trở lên 
- Có kinh nghiệm về ngành mộc 

 
 Điều kiện chung:  

 Hồ s  dự  uyển gồm: Lưu ý: 

1 
Đơn xin việc, SYLL (                              
                  ) 

 
 Nhận Hồ Sơ photo và chỉ mời phỏng vấn 

những hồ sơ đạt yêu cầu. 
 Khi đến phỏng vấn ứng viên mang theo 

hồ sơ gốc để nh n viên phụ trách kiểm 
tra, đối chiếu. 

 Địa điểm nộp hồ sơ và làm việc: 1 1 
Đường Phạm Văn Thuận, P. Tam 
Hiệp,TP. Biên Hòa, Đồng Nai. 

 Email: minhngan200387@gmail.com 
           

2 
Bản sao s  hộ khẩu gia đình (  o o s o y bả  
chính) 

3 
Bản sao chứng minh nh n d n (  o o s o y bả  
chính) 

4 Giấy khám sức khỏe (Không quá 12 tháng) 

5 
Chứng chỉ, bằng cấp (  o o s o y bả    í  ) 03 
tấm hình 3*4 (mới chụp trong vòng 6 tháng) 

6 Giấy đăng ký tạm trú. ( nếu có ) 

Đối với các hồ sơ cần xác nhận ở địa phương, hồ 
sơ photo sao y bản chính ( thời hạn sao y không 
quá 12 tháng). 

 
                                           Điện thoại:  (0613.813.887- 813.888)  gặp C. Ngân             
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