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Theodore Alexander là một công ty hàng đầu ở Đông Nam Á về thiết kế và sản xuất đồ gổ trangTheodore Alexander là một công ty hàng đầu ở Đông Nam Á về thiết kế và sản xuất đồ gổ trang
trí nội thất. Nhà máy chúng tôi đặt tại KCX Linh Trung 1, KCX Linh Trung 2 và Bình Dương với
hơn 40 chuyên gia người nước ngoài và hơn 3.000 công nhân viên Việt Nam. Chúng tôi đang
tìm kiếm các ứng viên xuất sắc cho các vị trí sau. Nếu bạn là một người tự tin với tài năng của
mình và đang tìm kiếm một cơ hội làm việc tại một công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài,

Kỹ Năng Yêu CầuMô Tả Công Việc

mình và đang tìm kiếm một cơ hội làm việc tại một công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài,
chúng tôi rất sẵn lòng chào đón các bạn

1. Sử dụng thành thạo Autocad 2D
2. Có kinh nghiệm, kiến thức về kết cấu đồ nội

thất
3 Tốt nghiệp trung cấp trở lên ưu tiên các

1. Đọc, kiểm tra, đối chiếu bản vẽ tổng thể
và tách ra bản vẽ chi tiết cho sản xuất

2. Khai triển/ tách bóc chi tiết của các
phần phụ kiện 3. Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên các

ngành, Kiến trúc, Xây dựng, Cơ khí chế tạo
máy, Chế biến lâm sản…

4. Thành thạo về phân tích hình học và số học
5. Có khả năng đọc, giải thích bản vẽ

phần phụ kiện
3. Chuẩn bị danh sách các thông số kỹ

thuật cho sản xuất tinh chế sản phẩm
4. Chỉnh sữa tài liệu kỹ thuật theo yêu cầu

của quy trình có sẵn hoặc những qui g ọ g
6. Có thể nói và viết Tiếng anh
7. Có thể làm thêm giờ

q y ặ g q
trình mới cập nhật

5. Hỗ trợ những công việc liên quan đến
kỹ thuật theo yêu cầu của cấp trên.
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