TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM QHDN - HỖ TRỢ SINH VIÊN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: …./TBTD-TTQHDN-HTSV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Trung tâm Quan Hệ Doanh Nghiệp – Hỗ Trợ Sinh Viên phối hợp cùng Công ty
TNHH Nhãn Mác và Bao Bì MAXIM Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng nhân sự với vị
trí như sau:

1.Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng (Bộ phận Sale).
 Mô tả công việc:
- Nhận đơn hàng, theo dõi đơn hàng, trao đổi với khách hàng.
- Giải quyết các vấn đề liên quan đến khách hàng.
- Trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn

2. Nhân Viên Hành Chánh – Nhân Sự.
 Mô tả công việc:
- Thực hiện công việc nhân sự: Báo cáo BHXH, Chấm công, Tuyển dụng, HĐLĐ.
- Làm visa, giấy tờ cho người nước ngoài.
- Trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

3. Tuyển Dụng Nhân Viên Vận Hành Máy In.
 Mô tả công việc:
- Thực hiện công việc thao tác máy : máy in lụa, máy in mặt phẳng, máy in bán tự
động, máy in toàn tự động, máy in offset.
- Hướng dẫn thao tác máy móc cho công nhân.
- Trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.
 Yêu

cầu công việc:

 Vị trí 1&2 :
- Biết tiếng Hoa hoặc tiếng Anh.
- Trung cấp trở lên, biết sử dụng vi tính văn phòng.
- Cẩn thận, chịu khó, nhanh nhẹn.
- Có kĩ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm hiệu quả.
 Vị trí 3 :
- Biết thao tác các máy in chuyên nghành in ấn ,nhãn mác, thẻ treo.
- Ưu tiên biết tiếng hoa.
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 Làm

việc giờ hành chánh.

 Mức

lương thoả thuận.

Chính sách phúc lợi:



- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty và Luật Lao động Việt
Nam.
- Tham gia BHXH (BHXH,BHYT,BHTN) theo quy định của Luật lao động.
- Được đào tạo các chương trình tập huấn, khám sức khỏe định kỳ hàng năm theo quy
định của công ty.
- Thưởng lễ tết, thưởng lương tháng 13, thưởng định kỳ theo hiệu quả công việc.
- Trợ cấp nuôi con nhỏ, thưởng khích lệ.
- Dùng cơm trưa tại nhà ăn công ty.
- Được tham gia học ngoại ngữ Anh - Hoa miễn phí với đội ngũ giáo viên là người
nước ngoài với phần thưởng lên tới hàng triệu đồng.
- Có cơ hội tham gia phúc lợi và các hoạt động quỹ từ thiện của công ty.
- Được đi du lịch hàng năm, do công ty tổ chức.
- Hàng tháng tổ chức sinh nhật cho Cán Bộ công nhân viên.
- Quà tặng các dịp lễ : Tết Nguyên Đán, Tết Đoan Ngọ, Trung Thu, 8/3...


Làm việc tại địa chỉ : Cty TNHH Nhãn Mác và Bao Bì MAXIM Việt Nam. Số
33, đường số 06, VSIP 1, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.



Ứng viên nộp hồ sơ photo tại phòng bảo vệ hoặc qua địa chỉ email:
hr-05@maxim-group.com.vn hoặc điện thoại 0274.3769388
(ext:201) Ms. Nguyệt.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Ban chủ nhiệm các khoa;
- Các cơ sở Đoàn – Hội;
- Thông tin Web, lưu TT.

(Đã ký)

TS. HOÀNG THỊ HẰNG
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