
Vị trí tuyển dụng: 

• Tech : Trợ lý kỹ thuật 

• PC:     Nhân viên sắp xếp kế hoạch 

• QC:     Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm 

Yêu cầu: 

* Tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng, Trung cấp hoặc có kinh 
nghiệm 

* Biết tiếng anh hoặc tiếng Trung là một lợi thế. 

* Ưu tiên ứng viên biết sử dụng vi tính, lập trình máy CNC, 
autocard 

* Có kinh nghiệm trong ngành giày. 

Hồ sơ ứng tuyển:  

* 1 sơ yếu lý lịch (có dán hình, đóng mộc giáp lai) 

* 1 CMND photo (có chứng thực)  

* 1 sổ hộ khẩu photo/ Giấy xác nhận thông tin về cư trú (có 
chứng thực) 

* Bản sao bằng cấp, chứng chỉ (có chứng thực) 

* 3 hình 3x4, 3 hình 4x6 

 

• Cơ hội phát triển nghề nghiệp công bằng. 

Chế độ lương/ thưởng và phúc lợi 

• Lương căn bản từ 8,469,000 trở lên 

• Trợ cấp đánh giá lên đến 1,500,000đ 

• Tiền thưởng hằng tháng 

• Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật 

định 

• Được xem xét tăng lương, tăng trợ cấp đánh giá 

2 lần/ năm 

• Được tham gia Công đoàn với nhiều chế độ và 

quyền lợi 

NỘP HỒ SƠ:  Nộp trực tiếp hoặc gửi về địa chỉ 

Công ty TNHH Giày Dona Standard Việt Nam (Giờ hành chính từ Thứ 2 đến thứ 7).  

KCN Xuân Lộc, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai.  

Người nhận: Lê Thị Diễm Hương – NH1 HRM Director. Điện thoại : 0251. 3744912 

Cty TNHH Giày Nam Hà xin thông báo! 

CÔNG TY TNHH GIÀY NAM HÀ VIỆT NAM 
CCN Nam Hà, xã Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận 

Lưu ý cho việc tuyển dụng này công ty không thu bất kỳ chi phí/lệ phí tuyển dụng  


