
4 
 

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 New Mingda Việt Nam 

 

Thông báo tuyển dụng lao động Việt Nam vào vị trí công việc dự kiến tuyển 

dụng lao động nước ngoài làm việc tại Công ty TNHH New Mingda Việt Nam, cụ 

thể như sau: 

1. Vị trí công việc: Giám đốc điều hành. 

- Chức danh công việc: Tổng giám đốc 

- Số lượng: 01 người 

- Thời hạn làm việc: từ tháng 09/2020 đến tháng 09/2022 

- Địa điểm làm việc: ấp Thanh Nguyên A, xã Mỹ Chánh, huyện Châu 

Thành, Tỉnh Trà Vinh 

- Hình thức làm việc: Tổng giám đốc 

- Điêu kiện cần tuyển: Tốt nghiệp đại học quản trị kinh doanh hoặc có kinh 

nghiệm từ 10 năm trở lên trong quản lý điều hành Công ty, thông thạo tiếng Anh 

hoặc tiếng Hoa, có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thương lượng tập thể, am hiểu về 

ngành may mặc. 

- Lương: 15.000.000 VNĐ/tháng. 

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

2. Vị trí công việc: Chuyên gia 

- Chức danh công việc: Giám đốc Hành chính kế toán 

- Số lượng: 01 người 

- Thời hạn làm việc: từ tháng 09/2020 đến tháng 09/2022 

- Địa điểm làm việc: ấp Thanh Nguyên A, xã Mỹ Chánh, huyện Châu 

Thành, Tỉnh Trà Vinh 

- Hình thức làm việc: Giám đốc  

- Điêu kiện cần tuyển: Tốt nghiệp đại học kế toán hoặc có kinh nghiệm từ 

10 năm trở lên trong quản lý kế toán Công ty, thông thạo tiếng Anh hoặc tiếng 

Hoa, có kỹ năng giao tiếp và thương lượng tập thể, có tác phong công nghiệp. 

- Lương: 12.000.000 VNĐ/tháng. 

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

3. Vị trí công việc: Chuyên gia 

- Chức danh công việc: Giám đốc Hành chính nhân sự 

- Số lượng: 01 người 

- Thời hạn làm việc: từ tháng 09/2020 đến tháng 09/2022 

- Địa điểm làm việc: ấp Thanh Nguyên A, xã Mỹ Chánh, huyện Châu 

Thành, Tỉnh Trà Vinh 

- Hình thức làm việc: Giám đốc  

- Điêu kiện cần tuyển: Tốt nghiệp đại học quản trị nguồn nhân lực hoặc có 

kinh nghiệm từ 10 năm trở lên trong quản lý hành chính nhân sự, thông thạo tiếng 

Anh hoặc tiếng Hoa, có tác phong công nghiệp, có kỹ năng giao tiếp, thương 

lượng tập thể.  

- Lương: 12.000.000 VNĐ/tháng. 
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- Chế độ BHXH, BHYT và các chế độ đãi ngộ khác của Công ty. 

4. Vị trí công việc: chuyên gia 

- Chức danh công việc: Giám đốc bộ phận kế hoạch 

- Số lượng: 01 người 

- Thời hạn làm việc: từ tháng 09/2020 đến tháng 09/2022 

- Địa điểm làm việc: ấp Thanh Nguyên A, xã Mỹ Chánh, huyện Châu 

Thành, Tỉnh Trà Vinh 

- Hình thức làm việc: Giám đốc  

- Điêu kiện cần tuyển: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị hoặc có 

kinh nghiệm từ 10 năm trở lên trong quản lý kế hoạch Công ty, có kỹ năng giao 

tiếp, thương lượng lượng tập thể, thông thạo tiếng Anh hoặc tiếng Hoa. 

- Lương: 12.000.000 VNĐ/tháng. 

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

5. Vị trí công việc: chuyên gia 

- Chức danh công việc: Giám đốc bộ phận kỹ thuật 

- Số lượng: 01 người 

- Thời hạn làm việc: từ tháng 09/2020 đến tháng 09/2022 

- Địa điểm làm việc: ấp Thanh Nguyên A, xã Mỹ Chánh, huyện Châu 

Thành, Tỉnh Trà Vinh 

- Hình thức làm việc: Giám đốc  

- Điêu kiện cần tuyển: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật và có kinh 

nghiệm từ 05 năm trở lên trong quản lý kỹ thuật về ngành may mặc, có tác phong 

công nghiệp, có kỹ năng giao tiếp và thương lượng tập thể, thông thạo tiếng Anh 

hoặc tiếng Hoa. 

- Lương: 12.000.000 VNĐ/tháng. 

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

6. Vị trí công việc: chuyên gia 

- Chức danh công việc: Giám đốc bộ phận xuất nhập khẩu 

- Số lượng: 01 người 

- Thời hạn làm việc: từ tháng 09/2020 đến tháng 09/2022 

- Địa điểm làm việc: ấp Thanh Nguyên A, xã Mỹ Chánh, huyện Châu 

Thành, Tỉnh Trà Vinh 

- Hình thức làm việc: Giám đốc  

- Điêu kiện cần tuyển: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xuất nhập khẩu 

hoặc có kinh nghiệm từ 10 năm trở lên trong quản lý xuất nhập khẩu, có tác phong 

công nghiệp, có kỹ năng giao tiếp và thương lượng tập thể, quen biết nhiều khách 

hàng và đối tác trong ngành may mặc, thông thạo tiếng Hoa hoặc tiếng Anh. 

- Lương: 12.000.000 VNĐ/tháng. 

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

7. Vị trí công việc: Lao động kỹ thuật 

- Chức danh công việc: quản lý sản xuất 

- Số lượng: 04 người.  

- Thời hạn làm việc: từ tháng 09/2020 đến tháng 09/2022 
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- Địa điểm làm việc: ấp Thanh Nguyên A, xã Mỹ Chánh, huyện Châu 

Thành, Tỉnh Trà Vinh 

- Điều kiện cần tuyển: Có ít nhất 01 năm đào tạo và có kinh nghiệm từ 05 

năm trở lên trong quản lý điều hành sản xuất, có tác phong công nghiệp, có kỹ 

năng giao tiếp và thương lượng tập thể, thông thạo tiếng Anh hoặc tiếng Hoa. 

- Lương: 10.000.000 VNĐ/tháng 

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

8. Vị trí công việc: Lao động kỹ thuật 

- Chức danh công việc: kỹ thuật viên may 

- Số lượng: 04 người.  

- Thời hạn làm việc: từ tháng 09/2020 đến tháng 09/2022 

- Địa điểm làm việc: ấp Thanh Nguyên A, xã Mỹ Chánh, huyện Châu 

Thành, Tỉnh Trà Vinh 

- Điều kiện cần tuyển: Có ít nhất 01 năm đào tạo và có kinh nghiệm từ 05 

năm trở lên trong lĩnh vực may mặc, có tác phong Công nghiệp, có kỹ năng giao 

tiếp, thông thạo tiếng Anh hoặc tiếng Hoa. 

- Lương: 10.000.000 VNĐ/tháng 

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

    9. Hồ sơ dự tuyển gồm: 

+ Đơn xin việc: 01 bản 

+ Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương: 02 bản 

+ Giấy chứng nhận sức khỏe (do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp có giá trị 

trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển): 01 bản 

+ Giấy xác nhận hạnh kiểm: 01 bản 

+ Giấy chứng minh photo công chứng: 01 bản 

+ Sổ hộ khẩu photo công chứng: 01 sổ (nếu ở ngoài tỉnh Trà Vinh phải có 

giấy tạm trú) 

+ 04 ảnh màu cỡ 3x4 

+ Các loại văn bằng chuyên môn, nghiệp vụ kèm theo (bản photo có chứng 

thực): 01 bản. 

10. 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 24/8/2020.  

- Thời gian phỏng vấn dự kiến: Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 26/8/2020.  

11. 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 New Mingda Việt 

Nam. 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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