
 

Với nhu cầu tái cấu trúc nhân sự mạnh mẽ, Tập đoàn Trường Thành cần chiêu mộ nhiều Cán bộ Nhân viên tài 
năng, làm việc với động lực cao, tinh thần cống hiến và đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển của Tập đoàn trong 
giai đoạn mới từ đầu năm 2015. Thân mời các ứng viên tài năng gia nhập Gia đình Trường Thành với các vị trí 
sau (LÀM VIỆC TẠI TÂN UYÊN – BÌNH DƯƠNG): 
 
A/CÁC VỊ TRÍ NHÂN VIÊN (có thể tuyển dụng sinh viên mới ra trường ngành liên quan để đào tạo) 

1. Kiểm tra chất lượng sản phẩm các công đoạn chế biến gỗ - ván (cần tuyển: 20) 
2. Kỹ thuật chế biến gỗ - ván (cần tuyển: 50) 
3. Cơ điện bảo trì máy chế biến gỗ - ván (cần tuyển: 20) 
4. Kỹ thuật vận hành máy CNC (cần tuyển: 20) 

Thu nhập thấp nhất/tháng  (26 ngày), chưa tính tăng ca: 
+  4 triệu /tháng trở lên -  đối với sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm 
+ 5 triệu /tháng trở lên - đối với ứng viên đã có kinh nghiệm tại các vị trí tương đương trong công ty chế biến 
gỗ, ít nhất 1 năm, tùy theo năng lực 
Đối với những vị trí phải đi công tác, công tác phí tính riêng theo chi phí thực tế 
Nộp thông tin dự tuyển vào địa chỉ mail: personnel7@truongthanh.com (Minh Phương – Ms)  
B/ CÁC VỊ TRÍ  QUẢN LÝ SẢN XUẤT 

1. Giám đốc/Phó giám đốc nhà máy chế biến gỗ - ván (cần tuyển: 10) 
Thu nhập: thấp nhất 20 triệu/tháng (chưa tính tiền thưởng theo năng suất) 

2. Giám đốc/Phó giám đốc nhà máy Sơn (cần tuyển: 10) 
Thu nhập: thấp nhất 20 triệu/tháng (chưa tính tiền thưởng theo năng suất) 

3. Giám đốc/Phó giám đốc điều hành nhà máy ván kỹ thuật cao (cần tuyển: 2) 
Thu nhập: thấp nhất 20 triệu/tháng  

4. Chuyền trưởng/tổ trưởng các công đoạn chế biến Gỗ - Ván (cần tuyển: 50) 
Thu nhập: thấp nhất 10 triệu/tháng (chưa tính tiền thưởng theo năng suất) 

Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành chế biến gỗ, có kinh nghiệm ít nhất 2 năm tại 
các vị trí tương đương trong các công ty chế biến gỗ có quy mô > 1000 công nhân. 
Nộp thông tin dự tuyển vào địa chỉ mail: personnel1@truongthanh.com (Minh Trang - Mrs)   
C/ CÁC VỊ TRÍ QUẢN LÝ KHÁC: 

1. Tổng giám đốc/Phó tổng giám đốc (cần tuyển: 5)  
2. Giám đốc Kinh doanh Tiếp thị nội địa; Giám đốc kinh doanh tiếp thị quốc tế (cần tuyển: 4) 
3. Trợ lý đào tạo; Trưởng ban CoC; Trưởng Ban ISO; Trưởng ban kiểm toán nội bộ (cần tuyển: 5) 

Nộp thông tin dự tuyển vào địa chỉ mail: personnel1@truongthanh.com (TP.HCNS) 
               personnel@truongthanh.com (Giám đốc HCNS) 
Ưu tiên các ứng viên đã từng đảm nhiệm vị trí tương đương tại các công ty chế biến gỗ, quy mô >1000 lao  động, 
chế biến ván quy mô > 500 lao động. 
D/ Và một số vị trí khác tại, xem thông tin chi tiết tại website: www.truongthanh.com 

Nộp thông tin dự tuyển vào các địa chỉ mail trên hoặc liên hệ: 
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành  
Địa chỉ: Đường ĐT 747 – Kp 7 – Phường Uyên Hưng – Thị xã Tân Uyên – Tỉnh Bình Dương. 
Điện thoại: 06503.642.004  - Số nội bộ: 147 ; 06503.930.667  
Hoặc đi động:  Minh Phương 01212 933 868 – Thùy Linh: 01212 900 868  – Minh Trang: 01232 004 179 
                                  Thùy Nga 0919 654  685 (Giám đốc Nhân sự) 


