CÔNG TY TNHH SAN LIM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

FURNITURE VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

/CV-SL
Trảng Bom, ngày 09 tháng 07 năm 2022

THƯ NGỎ
Kính gửi: Trường Đại học Nông Lâm
Chúng tôi là:

CÔNG TY TNHH SAN LIM FURNITURE VIỆT NAM

Địa chỉ:

Khu Công Nghiệp (KCN) Bàu Xéo, Sông Trầu, Trảng Bom, Đồng Nai (Nhà máy 1,2)
KCN An Phước, An Phước, Long Thành, Đồng Nai (Nhà máy 3)

Số điện thoại:

0251.3923.188

Công ty TNHH San Lim Furniture Việt Nam có 100% vốn đầu tư nước ngoài, chuyên sản xuất các mặt hàng nội
thất xuất khẩu với hệ thống máy móc nhập khẩu, dây chuyền sản xuất hiện đại, cùng đội ngũ nhân lực chuyên
nghiệp.
Với quy mô hệ thống nhà xưởng lớn, cũng như căn cứ vào tình hình phát triển và nhu cầu công việc, Công ty thông
báo Nhà trường về tuyển dụng nhân viên chính thức cụ thể như sau:
Vị Trí Tuyển Dụng
Job Vacancies
Nhân Viên Kế Hoạch
Nguyên Vật Liệt
Material Planning Staff

Số Lượng
Quantity
1

Giám Sát Kế Hoạch
Nguyên Vật Liệu
Material Planning
Supervisor

1

Giám Sát Kế Hoạch
Sản Xuất
Production Control
Supervisor

1

Quality Control
Supervisor

1

Mô Tả Công Việc
Job Description
Lên kế hoạch, làm việc với các nhà cung cấp để đảm bảo nguyên
vật liệu gỗ được nhập kho đúng dự định; quản lí và kiểm soát mức
tồn kho,… Nhanh nhạy với con số (ưu tiên ứng viên hiểu biết ERP
và tốt nghiệp chuyên Ngành Chế Biến Gỗ)
Giám sát và hỗ trợ nhân viên lên kế hoạch nhập kho, báo cáo thông
tin và nhận chỉ thị từ cấp trên người nước ngoài. Yêu cầu: Trên 3
năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan. Có khả năng giao tiếp
bằng tiếng Anh, tốt nghiệp chuyên ngành Chế Biến Gỗ, Chế Biến
Lâm Sản.
Phụ trách lập và theo dõi kế hoạch sản xuất để đáp ứng các đơn đặt
hàng của khách hang; Tăng hiệu suất của nhà máy và hạn chế chi
phí sản xuất, lãnh đạo và giám sát việc cung cấp nguyên vật liệu,
giám sát đơn đặt hang, báo cáo công việc cho cấp trên; Yêu cầu:
Khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, tốt nghiệp CĐ/ĐH ưu tiên
ngành Chế Biến Gỗ, Chế Biến Lâm Sản, có kinh nghiệm 5 năm
trong ngành liên quan...
- Xây dựng kế hoạch và quy trình đảm bảo hoàn thành việc kiểm
tra, lấy mẫu sản phẩm và tài liệu phù hợp theo tiến độ kinh Doanh.
Duy trì kiến thức về các yêu cầu hoạt động của sản phẩm, quy trình
chất lượng và các công cụ thống kê liên quan. Yêu Cầu: Khả năng
giao tiếp tiếng Anh, Tốt nghiệp CĐ/ĐH ưu tiên ngành Chế Biến
Gỗ, Lâm Sản, có ít nhất 5 năm trong lĩnh vực liên quan.

II. Chế độ và phúc lợi:
- Mức lương tương ứng với trình độ tay nghề từ 7.600.000đ đến 22.300.000 (mức lương dựa theo thang lương năm
2022, mức lương này có thể thay đổi theo từng năm); tăng lương hàng năm, thưởng tháng 13 theo tình hình sản
xuất kinh doanh của công ty.
- Được tham gia BHXH; nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định bộ luật lao động; hỗ trợ cơm trưa; chế độ hiếu
hỉ; Có cơ hội thăng tiến, trong quá trình làm việc được đào tạo thêm.
Trên đây là thông tin về tuyển dụng nhân sự tại Công ty chúng tôi, rất mong được hợp tác và hỗ trợ từ phía nhà
Trường. Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như đề gửi
- Lưu phòng nhân sự

