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THÔNG BÁO 
Tuyển lao động Việt Nam vào vị trí  công việc dự kiến tuyển người lao động  

nước ngoài làm việc tại Công ty TNHH J&H Vina 

 

Căn cứ nhu cầu thực tế tại Công ty TNHH J&H Vina. 

     Công ty TNHH J&H Vina thông báo tuyển dụng lao động Việt Nam vào vị 

trí công việc dự kiến tuyển dụng lao động nước ngoài, cụ thể như sau: 

 1. Vị trí công việc: Lao động kỹ thuật. 

- Chức danh công việc: Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật và thương mại. 

- Số lượng (người): 01 người. 

 - Thời hạn làm việc: từ tháng 11/2020  đến tháng 11/2022. 

- Địa điểm làm việc: Số 261, Quốc Lộ 53, Ấp Chợ, Xã Phương Thạnh, 

Càng Long, Trà Vinh; 

- Hình thức làm việc: Lao động kỹ thuật. 

- Điều kiện cần tuyển: Có ít nhất 01 năm đào tạo và có kinh nghiệm từ 08 

năm trở lên làm việc, phụ trách về công tác kỹ thuật dòng sản phẩm may đồ lót 

xuất khẩu và am hiểu, quen biết nhiều khách hàng trong cung ứng về nguồn 

nguyên phụ liệu trang phục lót xuất khẩu; Thông thạo tiếng Hàn Quốc, tiếng Anh; 

tiếng Nhật và tiếng Trung; có tác phong công nghiệp; có kinh nghiệm làm việc 

theo nhóm. 

- Mức lương 50 triệu đồng/tháng. 

- Chế độ BHXH, BHYT và các chế độ đãi ngộ khác của Công ty. 

2. Hồ sơ dự tuyển gồm: 

+ 01 Đơn xin việc đánh máy hoặc viết tay. 
+ 02 Sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai. 
+ 01 Giấy xác nhận hạnh kiểm. 
+ 01 Giấy khám sức khoẻ (không quá 6 tháng) 
+ 02 Hộ khẩu (Photo công chứng), nếu ngoài tỉnh Trà Vinh phải có 

giấy tạm trú. 
+ 03 CMND (Photo công chứng). 
+ 06 ảnh 3x4 (Ghi tên, năm sinh sau ảnh). 
+ Bản sao công chứng các văn bằng có liên quan. 

* Lưu ý: Hồ sơ đã nộp không hoàn lại. 

3. Thời gian nhận hồ sơ và thời gian phỏng vấn dự kiến:  

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/11/2020.  

- Thời gian phỏng vấn dự kiến: Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 27/11/2020.  

4. Địa điểm nhận hồ sơ:  
Trung tâm Dịch vụ việc làm Trà Vinh, địa chỉ: Số 542 – Kiên Thị Nhẫn, 

phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.  

Trên đây là Thông báo tuyển dụng lao động Việt Nam vào vị trí công việc 

dự kiến tuyển lao động nước ngoài làm việc tại Công ty TNHH J&H VINA.  

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ việc làm Trà Vinh, địa chỉ: Số 

542 – Kiên Thị Nhẫn, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; điện thoại: 

0294. 3854.128 hoặc 0294.3854.237./. 
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