
CỘNG HÒ A XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           越南主義社會供和國 

Độc lập-Tự do-Hạnh Phúc                         獨立-自由-幸福 

Trảng Bom ngày 22-08-2017  

展邦 2017-08-22 

THÔ NG BÁ O TUYỂN DỤNG 

招募通知 

 

Tên công ty : CÔ NG TY TNHH POUSUNG VIỆT NAM (Xưởng giày VY) 

Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

Là công ty có vốn đầu tư nước ngoài 100% Chuyên sản xuất giày thể thao hiệu NIKE. Hiện nay công ty chúng tôi 

cần tuyển dụng lao động, vị trí & số lượng như sau: 

公司名稱 : 越南寶崧責任有限公司 (VY鞋廠)) 

地止 : 同奈省, 展邦縣,寶宵工業區 

本公司專門生產 NIKE名牌的鞋子,投資 100%為外國 。為了我們工廠需要廣大編制現在工廠需要招募, 位置

和數量如下 : 

Vị trí  

職位 

Mô tả công việc  

工作說明 

Kỹ năng yêu cầu  

要求條件  

Số 

lượng 

需求人

數 

Lean 

1.Thành lập nhóm MM Nike và đối ứng với DEs 

2. Chỉnh lý & tổng hợp các thông tin hồi đáp Nike 

3.Tính toán chuyên án OEE 

-Tiếng Hoa lưu loát /

中文流利 

-Vi tính văn phòng./ 

電腦操作 

01 

IKT 

  

1.Kiểm tra 5S 

2. Báo cáo 5S 

3. Cải thiện máy móc, môi trường, thao tác, lưu trình của hiện trường 

4. Kiểm tra đèn điện lúc xuống ca 

5. Báo cáo tháng xưởng Hóa công hàng tháng 

6. Kiểm tra công nhân đa năng 

-Tiếng Hoa lưu loát /

中文流利 

-Vi tính văn phòng./ 

電腦操作 
01 

Những ai có nhu cầu tìm việc phù hợp với yêu cầu trên, xin nộp hồ sơ cho nhân sự đơn vị hoặc người lao 

động trực tiếp nộp hồ sơ tại cổng Công đoàn hoặc qua địa chỉ e-mail : doanthi.tat@pcv.com.vn 

Điện thoại : 0251 3 675 145 # 2253 

Thời gian nhận hồ sơ bắt đầu từ 8:30 đến 16:00 hàng ngày cho đến khi đủ số lượng. 

Lưu ý : 

Công ty chúng tôi chỉ tuyển dụng những hồ sơ hợp lệ mà không thu bất kỳ một lệ phí nào.Nếu Anh, Chị nào 

được nhận hồ sơ mà phải đóng tiền,xin vui lòng báo ngay cho phòng HR/CR hoặc gọi ngay số điện thoại nội 

bộ HR : 2227, 2228. CR : 2055 để tránh tình trạng chúng ta bị kẻ xấu lợi dụng trục lợi.  

Nếu muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ số điện thoại : 02513.676.202 (bấm số nội bộ 2227, 2228) 

請繳資料在人事助理部門或勞動者直接在工會 

收集資料時間 : 每天 8:30到 16:00 (收到數量要求滿足會再通知) 

注意 : 我們公司只招合格資料的人員,沒有收任何的費用。如果有哪位來工廠申請工作被收錢或被要求送禮物的, 請立即反應給

HR/CR/工會或打公司電話 0251 3675 145 再打內部線 HR : 2227, 2228, CR : 2055, 工團 : 7206 避免各位被壞人利用的情況 。    

                                                                 PHÒ NG HR THÔ NG BÁ O 

                                                                           以上,請通知     

mailto:doanthi.tat@pcv.com.vn

