
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG 

NHÂN VIÊN TRƯỞNG PHÒNG SẢN XUẤT (01 nhân viên) 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

 Quản lý bộ phận sản xuất của nhà máy (chuyên sản xuất các sản phẩm 

sợi) 

 Quản lý nhân lực bộ phận : lập kế hoạch đào tạo... 

 Giám sát kế hoạch sản xuất  

 Quản lý các dữ liệu sản xuất và kiểm soát quá trình sản xuất theo tiêu 

chuẩn 

 Theo dõi việc thống kê sản xuất hàng ngày và lập báo cáo tuần, tháng 

Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn  

YÊU CẦU CÔNG VIỆC 

- Nam, nữ tốt nghiệp đại học cao đẳng, chuyên ngành kỹ thuật, quản lý... 

- Ưu tiên những người có kinh nghiệm; 

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (exel, word,...); 

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình; 

- Nhiệt tình, trung thực, tinh thần trách nhiệm cao; 

- Chịu được áp lực công việc, làm việc độc lập; 

- Làm việc tại Thái Bình; 

- Mức lương thỏa thuận, thưởng theo hiệu quả công việc. 

Hạn nộp hồ sơ : 15/11/2017 

HỒ SƠ XIN VIỆC  

 Đơn xin việc  

 Sơ yếu lý lịch 

 3 ảnh 3x4 

 Giấy khám sức khỏe thời hạn 6 tháng 

 Bản sao bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận chuyên môn (nếu có) 

 Bản sao chứng minh nhân dân 

 Bản sao giấy khai sinh 

 Bản sao sổ hộ khẩu 

 Giấy xác nhận dân sự 



Thông tin liên hệ : Công Ty Cổ Phần Dam San 

 Lô A4 đường bùi viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, phường Trần Hưng Đạo, 

TP Thái Bình - Tỉnh Thái Bình 

      Số điện thoại liên hệ : 0227.3643.826 
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