TBS GROUP
CÔNG TY CP ĐT 434
NM SX BL-TX AN THÁI

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, TBS Group nay trở thành một trong những công ty hàng
đầu về sản xuất giày tại Việt nam, thu hút hơn 21.000 lao động làm việc tại các nhà máy Bắc - Trung Nam mang lại kim ngạch xuất khẩu hơn 15.000.000 đôi/năm. Hiện nay TBS Group đã vươn tầm tới một
quy mô rất đáng tự hào với 07 công ty con trên nhiều lĩnh vực: sản xuất công nghiệp (Giày dép, Túi xách,
Trang trí nội thất), thương mại dịch vụ, bất động sản, kho vận logistic tạo chuỗi cung khép kín tạo
nănglực cạnh tranh cho chính bản thân TBS.
Trong nỗ lực hướng đến sự phát triển bền vững nhằm xây dựng thế hệ quản lý trong tương lai hỗ
trợ cho sự phát triển sản xuất kinh doanh của tập đoàn TBS group. Chúng tôi luôn chú trọng chiêu mộ và
phát hiện những tài năng trẻ năng động, sáng tạo, có kiến thức chuyên môn cao.
Do nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất, TBS Group – Nhà Máy An Thái đang cần tuyển các sinh
viên đã tốt nghiệp tại trường ĐH AN GIANG để đào tạo ứng tuyển cho các vị trí trong Nhà Máy An Thái.
 Nhu cầu tuyển dụng:
1. Vị trí: CHUYỀN TRƯỞNG MAY
 Mô tả công việc:
 Quản lý và giám sát hoạt động chuyền may từ 30-50 công nhân trở lên.
 Đào tạo và nâng cấp kỹ năng tay nghề cho công nhân may, thực hiện các biện pháp để đảm
bảo an toàn lao động.
 Nắm bắt kỹ thuật chắc, phản hồi nhanh chóng và hỗ trợ kỹ thuật kịp thời để giải quyết các vấn
đề phát sinh.
 Chịu trách nhiệm về chất lượng, sản lượng hàng ngày của chuyền.
 Hợp tác với các bộ phận liên quan để hoàn thành đơn hàng đạt chất lượng xuất hàng.
 Chấp hành và Giám sát Công nhân viên của mình tuân thủ đúng quy tắc, quy định và hệ thống
của Công ty. Đảm bảo tính kỷ luật trong bộ phận mình quản lý.
 Yêu cầu:
 Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
 Nắm vững kỹ thuật may.
 Nhanh nhẹn, chịu khó.
 Chịu được áp lực công việc.
2. Vị trí: NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ
 Mô tả công việc:
 Lập tài liệu hướng dẫn công nghệ may và sản xuất.
 Lập quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm.
 Hướng dẫn các bộ phận liên quan sản xuất mẫu và may mẫu.
 Hướng dẫn xưởng sản xuất may sản phẩm khi có mẫu mới lên chuyền
 Yêu cầu:
 Tốt nghiệp đại học, cao đẳng.
 Nắm vững kỹ thuật may.
 Đam mê với nghề, có tính sáng tạo, nhiệt tình trong công việc.
 Nhanh nhẹn, chịu khó.
 Chịu được áp lực công việc.

 Các bạn Sinh viên quan tâm đến cơ hội nghề nghiệp tại TBS Group – NM An Thái vui lòng liên hệ:
 E-mail: hoaidtp@tbsgroup.vn
 SĐT: 0902 680 613 (Ms. Hoài)
 Địa chỉ làm việc: 27/9 TRẦN HƯNG ĐẠO, MỸ THỚI, LONG XUYÊN, AN GIANG
 Lưu ý:
 Hồ sơ nộp qua email các bạn vui lòng chỉ gửi đính kèm file sơ yếu lý lịch hoặc CV có kèm theo số
điện thoại liên hệ để chúng tôi có thể liên lạc mời phỏng vấn.
 Đối với các bạn sinh viên sắp tốt nghiệp hoặc hiện chưa nhận bằng vẫn có thể nộp hồ sơ ứng
tuyển, khi đi phỏng vấn vui lòng đem theo giấy xác nhận của trường.

TRÂN TRỌNG!
PHÒNG TD-ĐT NM AN THÁI

