
CÔNG TY SAMJU TUYỂN DỤNG THÁNG 05.2020 

Do nhu cầu mở rộng sản xuất Công ty Samju Vina cần tuyển gấp các vị trí sau: 

1. QUẢN LÝ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT 

Yêu cầu: 

- Trình độ tối thiểu: Đại học 

- Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh 

- Có Kinh nghiệm làm việc: ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực quản lý kế 

hoạch sản xuất, hiểu biết về hệ thống ERP, MES, GMES và một số phần mềm khác có 

liên quan để quản lý công việc 

- Có khả năng quản lý và theo dõi hàng xuất cho khách hàng theo đúng tiến độ và kế 

hoạch 

- Quản lý chung phòng kinh doanh, quản lý kế hoạch sản xuất và kho thành phẩm 

- Tổng hợp làm báo cáo theo quy định của công ty 

- Trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn 

2. NHÂN VIÊN Y TẾ 

Yêu cầu: 

- Trình độ: Cao đẳng 

- Chuyên ngành: điều dưỡng, Y sĩ đa khoa 

- Tình trạng sức khỏe tốt 

- Kinh nghiệm làm việc từ 1-2 năm 

Mô tả công việc: 

- Làm công tác chuyên môn; thăm khám, điều trị cho người bệnh 

- Làm công tác cấp trên giao 

- Giám sát nhà ăn 

- Làm công việc chung của cả phòng. 

- Có thể làm việc theo ca 

Mức lương: theo qui định công ty 



3. NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN (CAD 2D) 

Yêu cầu: 

- Tốt nghiệp Đại Học các chuyên ngành: Điện điện tử, kỹ thuật, cơ khí, chế tạo, tự động 

hóa....SỬ DỤNG THÀNH THẠO CAD 2D,3D. 

- Không yêu cầu kinh nghiệm 

- Ưu tiên nhân viên có kinh nghiệm, hiểu biết về khuôn mẫu, phát triển mẫu sản phẩm 

mới 

- Cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn, ham học hỏi 

- Mức lương : theo quy định công ty. 

4. NHÂN VIÊN NHÂN SỰ 

Yêu cầu: 

- Tốt nghiệp Đại Học 

- Thành thạo máy tính, excel, có khả năng giao tiếp tiếng Anh 

- Có kinh nghiệm làm tuyển dụng, quan hệ lao động và các kinh nghiệm về các vấn đề 

nhân sự 

- Cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn ham học hỏi 

- Mức lương : theo quy định công ty 

5. NHÂN VIÊN QC 

Yêu cầu: 

- Tốt nghiệp Đại Học 

- Thành thạo máy tính, excel, có khả năng giao tiếp tiếng Anh 

- Có kinh nghiệm về QC trong sản xuất dây chuyền 

- Sử dụng tốt vi tính văn phòng, autoCAD 

- Trung thực, chuyên cần, có tinh thần cầu tiến 

- Mức lương : theo quy định công ty 

6. NHÂN VIÊN KHO ( NỮ) 

Yêu cầu: 



- Tốt nghiệp Đại Học 

- Thành thạo máy tính, excel, biết sử dụng phần mềm ERP 

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm kho 

Mô tả công việc: 

- Nhập, xuất nguyên liệu. 

- Làm các công việc liên quan đến kho. 

- Cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn ham học hỏi 

Mức lương : theo quy định công ty. 

7. NHÂN VIÊN MÔI TRƯỜNG 

Yêu cầu: 

- Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Môi trường. 

- Thành thạo máy tính, excel 

Mô tả công việc: 

- Phụ trách hệ thống nước thải của Công ty 

- Phụ trách vấn đề xử lý rác thải, chất thải nguy hại 

- Phụ trách vấn đề môi trường của Công ty 

- Quản lí an toàn hóa chất 

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu về môi trường 

- Chuẩn bị các báo cáo cuối năm, kế hoạch đầu năm nộp lên sở Tài nguyên và môi 

trường, ban quản lí. 

- Cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn ham học hỏi 

Mức lương : theo quy định công ty. 

Gửi CV bằng Tiếng Việt và Tiếng anh ghi rõ vị trí ứng tuyển qua email: 

Tuyendung.samju@gmail.com  

Đối với vị trí Phiên dịch gửi CV Tiếng Hàn, Tiếng Trung 

☎ Liên hệ: Trong giờ hành chính (8h-17h)  Phòng HCNS: 02083.931.603 
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