Hiện nay, với nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, công ty cần tuyển dụng nguồn nhân lực tiềm năng để làm việc tại các phòng ban trong công ty, cụ thể:
1./ CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:
Yêu cầu
STT

Chức danh

Tuổi đời

Kinh nghiệm

Chuyên môn

Vi tính
(Word, Excel)

Tốt

Tốt nghiệp ĐH
chuyên ngành kinh
tế, QTKD….

Khá, giỏi

Chịu được áp lực. Có khả
Đọc,viết: khá trở
Trung thực, có năng xử lý nhanh các tình
lên. Nghe, nói :
trách nhiệm huống. Tính sẵn sàng cao
lưu loát
cho công việc

Tốt

Tốt nghiệp ĐH
chuyên ngành kinh
tế, QTKD….

Khá, giỏi

Chịu được áp lực. Có khả
Đọc,viết: khá trở
Cư ngụ tại huyện
Trung thực, có năng xử lý nhanh các tình
lên. Nghe, nói :
Long Thành trách nhiệm huống. Tính sẵn sàng cao
lưu loát
tỉnh Đồng Nai
cho công việc

Tốt

Tốt nghiệp ĐH
chuyên ngành kinh
tế, QTKD….

Khá, giỏi

Chịu được áp lực. Có khả
Thành thạo 4 kỹ
Trung thực, có năng xử lý nhanh các tình
năng : nghe, nói,
trách nhiệm huống. Tính sẵn sàng cao
đọc, viết
cho công việc

Rất tốt

Tốt nghiệp ĐH
chuyên ngành kinh
tế, QTKD….

I

CÁN BỘ QUẢN LÝ

1

Giám đốc khối nội chính (Tổ chức,
Từ 30 - 40 Ít nhất 3 năm ở vị
hành chính, môi trường, an toàn
tuổi
trí tương đương
PCCC…Kho vận)

2

Trưởng/Phó phòng cung ứng

Từ 30 - 40 Ít nhất 3 năm ở vị
tuổi
trí tương đương

Trưởng/Phó phòng xuất khẩu

Từ 30 - 40 Ít nhất 3 năm ở vị
tuổi
trí tương đương

4

Quản lý bán hàng cấp vùng

Từ 27-35
tuổi

II

ĐỐI TƯỢNG CÓ CHUYÊN MÔN VÀ KINH NGHIỆM VỀ SẢN XUẤT, CƠ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ, TIN HỌC …

3

Ít nhất 3 năm ở vị
trí quản lý bán
hàng cấp vùng
ngành hàng FMCG

Anh văn

Tính cách

Thành thạo

Các đối tượng có chuyên môn và
Không quy
kinh nghiệm về quản lý sản xuất,
định
cơ điện, điện, điện tử …

Tốt

Thành thạo

2

Các đối tượng có chuyên môn về
tin học

Không quy
định

Tốt

Thành thạo

Từ 30- 35 Quản lý kho ít nhất
tuổi
từ 2 năm trở lên

Tốt

Từ trung cấp trở lên

Thành thạo

Có thể sử dụng ở
mức trung bình

Không quy
định

Tốt

Tốt nghiệp ĐH
chuyên ngành kinh
tế, QTKD….

Thành thạo

Có thể sử dụng ở
Trung thực, có
mức trung bình
trách nhiệm
trở lên

Chuyên viên phòng Kho vận

Khác

Quyết đoán,
trung thực, có
trách nhiệm.

Trung thực,
chịu khó

Cư ngụ tại huyện
Long Thành tỉnh Đồng Nai

email:
botgiatnet@netco
Chịu được áp lực. Có khả
Cư ngụ tại huyện
vn.com.vn
năng xử lý nhanh các tình
Long Thành huống. Tính sẵn sàng cao
tỉnh Đồng Nai
cho công việc

III NHÂN VIÊN CÁC PHÒNG BAN

1

Nhân viên phòng cung ứng

Liên hệ

Chịu được áp lực. Có khả
Quyết đoán,
năng xử lý nhanh các tình
trung thực, có
huống. Tính sẵn sàng cao
trách nhiệm.
cho công việc

1

3

Ưu tiên

Sức khỏe

Cư ngụ tại huyện
Long Thành tỉnh Đồng Nai

Yêu cầu
STT

Chức danh

Tuổi đời

Kinh nghiệm

Sức khỏe

Chuyên môn

Vi tính
(Word, Excel)

Anh văn

Tính cách

Tốt

Tốt nghiệp ĐH
chuyên ngành kinh
tế, QTKD….

Thành thạo

Có thể sử dụng ở
mức trung bình
trở lên

Trung thực,
chịu khó

Tốt nghiệp ĐH
chuyên ngành tài
chính, kế toán, kiểm
toán …

Thành thạo

Có thể sử dụng ở
mức trung bình

Trung thực,
chịu khó

Nhân viên phòng xuất khẩu

Không quy
định

3

Nhân viên phòng kế toán

Không quy
định

Tốt

4

Nhân viên thủ kho

Không quy
định

Tốt

2

5

Nhân viên phát triển thị trường
(6 Nam)

Từ 20- 28

Rất tốt

Tốt nghiệp PTTH
trở lên

6

Nhân viên lái xe phục vụ công tác
bán hàng (6 Nam)

Từ 22- 28

Rất tốt

Tốt nghiệp PTTH
trở lên, có bằng lái
xe B2 trở lên

Khác

Ưu tiên

Liên hệ

Cư ngụ tại huyện
Long Thành tỉnh Đồng Nai

Trung thực,
chịu khó, cẩn Tính toán được
thận
Nói lưu loát, dễ nghe. Có
khả năng di chuyển liên Có kinh nghiệm
Chịu khó, ưa
tục bằng xe gắn máy.
bán ngành hàng
thích phiêu lưu
Chấp nhận công tác xa
tiêu dùng
nhà.
Cẩn thận.

Nói lưu loát, dễ nghe.
Chấp nhận đi công tác xa

Cư ngụ tại huyện
Long Thành tỉnh Đồng Nai

2./ Mức lương: Thỏa thuận
3./

Văn phòng chính Công ty: Tại huyện Long Thành. Có xe đưa rước từ HCM ( đón tại Hàng Xanh, đi theo đường cao tốc, thời gian 45 phút di chuyển) và từ Biên Hòa ( theo lộ trình từ
Trung tâm Tp Biên Hòa )

4./ Địa chỉ email liên hệ: botgiatnet@netcovn.com.vn
5./ Hồ sơ ứng tuyển vui lòng gửi về:
- Nhóm đối tượng I&II: Hồ sơ gửi về Tổng giám đốc Công ty CP bột giặt NET, Đường D4, KCN Lộc An – Bình Sơn, X. Bình Sơn, H. Long Thành, T. Đồng Nai
- Nhóm đối tượng III: Hồ sơ gửi về Phòng Tổ chức Tổng hợp - Công ty CP bột giặt NET, Đường D4, KCN Lộc An – Bình Sơn, X. Bình Sơn, H. Long Thành, T. Đồng Nai

