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THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
Công ty TNHH Quốc tế thử nghiệm và giám định hàng tiêu dùng Việt Nam: là công
ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài (HongKong) chuyên thử nghiệm các mặt hàng:
đồ chơi, giày dép, quần áo, điện tử,...
Thông báo tuyển dụng:
I/ NHÂN VIÊN TIẾNG TRUNG
Yêu cầu : thành thạo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.
Bao gồm các vị trí sau:
1. Nhân viên lễ tân
Yêu cầu: Nữ, nhanh nhẹn, ngoại hình ưa nhìn
Công việc:
- Trực tổng đài : nghe điện thoại, chuyển nhánh nội bộ;
- Tiếp đón khách, hướng dẫn khách gặp các bộ phận;
- Làm thêm 1 số công việc thống kê của hành chính nhân sự.
2. Nhân viên quản lý kho:
Yêu cầu: Nam, nữ.
Công việc:
- Quản lý kho: tài liệu, hàng hóa, thống kê..
- Một số công việc khác do trưởng phòng giao.
3. Nhân viên tư vấn kiểm xưởng:
Yêu cầu: Nam, nữ
Công việc:
- Làm công tác tư vấn Luật lao động, bảo hiểm theo quy định nhà nước, các tiêu
chuẩn quy địnhkiểm định hóa học….
4. Nhân viên marketing:
Yêu cầu: Nam, nữ
Công việc:
- Tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường, chăm sóc khách hàng,…
5. Nhân viên kiểm hàng:
Yêu cầu: nam, nữ
Công việc:
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- Phụ trách công việc kiểm hàng, kiểm định chất lượng hàng hóa tại các xưởng
theo các tiêu chuẩn quy định.
II/ NHÂN VIÊN TIẾNG ANH:
Yêu cầu : thành thạo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.
Bao gồm các vị trí sau:
1. Nhân viên marketing:
Yêu cầu: Nam, nữ
Công việc:
- Tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường, chăm sóc khách hàng,…
2. Nhân viên quản lý kho:
Yêu cầu: Nam, nữ.
Công việc:
- Quản lý kho: tài liệu, hàng hóa, thống kê..
- Một số công việc khác do trưởng phòng giao.
3. Nhân viên kiểm hàng:
Yêu cầu: nam, nữ
Công việc:
- Phụ trách công việc kiểm hàng, kiểm định chất lượng hàng hóa tại các xưởng
theo các tiêu chuẩn quy định.
III/ NHÂN VIÊN THÍ NGHIỆM HÓA HỌC
Yêu cầu: Được học chuyên ngành hóa học, hóa phân tích, kỹ thuật môi trường, và
các ngành khác có liên quan đến hóa học.
Giới tính: Nam, nữ.
IV/ NHÂN VIÊN THÍ NGHIỆM VẬT LÝ
Yêu cầu: Được học chuyên ngành Vật lý, cơ giới hóa hoặc các ngành khác có liên
quan đến Vật lý…
Ưu tiên: các ứng viên biết tiếng Trung.
GHI CHÚ:
Tất cả các vị trí đều được đào tạo cơ bản từ đầu tại công ty.
Nhận sinh viên thực tập tối thiếu đủ 1 tháng, sau thời gian 1 tháng xét đáp ứng đúng
theo yêu cầu chuyên cần công ty quy định, sẽ phát lương thực tập, mức lương cơ
bản: 4.500.000 đồng, ngoài ra nếu xét thực tập sinh nào phù hợp yêu cầu công việc
trong công ty có thể ưu tiên tuyển dung chính thức

