
CÔNG TY TNHH ONECHANG VINA (OCV) là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, thành lập 
theo Giấy chứng nhận đầu tư số 201023000070 do UBND tỉnh Bắc Giang chứng nhận lần đầu 
ngày 06/2/2015. Hoạt động trong lĩnh vực MAY MẶC XUẤT KHẨU. Do nhu cầu sản xuất kinh 
doanh nên OCV có nhu cầu tuyển gấp các vị trí sau:

1. Chuyên viên Kỹ thuật may cao cấp (High skill sewing Technician) : 02 người
2. Quản lý xưởng sản xuất (Workshop Manager) : 02 người
3. Quản lý chuyền may (Sewing line Supervisor) : 04 người
4. Tổ trưởng (Sewing Leader) : 10 người
5. Nhân viên may mẫu (Sampler) : 20 người
6. Nhân viên kỹ thuật (Patterner) : 10 người

Yêu cầu: có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong ngành may mặc ở các vị trí tương đương.
Lương: thỏa thuận trên cơ sở kinh nghiệm, kỹ năng và năng lực quản lý

Hồ sơ gồm:
- Đơn xin việc : Viết tay hoặc đánh máy
- Sơ yếu lý lịch : Có xác nhận của Chính quyền địa phương
- Sổ hộ khẩu : 01 bản sao công chứng
- Giấy khảm sức khỏe : Bệnh viện cấp huyện cấp trong vòng 6 tháng gần đây
- CMND : 01 bản sao công chứng
- Bằng cấp (nếu có) : 01 bản sao công chứng
- Ảnh 3x4cm : 04 chiếc.

OCV Luôn đảm bảo đầy đủ các chính sách và chế độ ưu đãi cho người lao động

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Ứng viên vui lòng nộp hồ sơ tại: CÔNG TY TNHH ONECHANG VINA
Tổ dân phố Thành Bắc, phường Xương Giang
Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang.
ĐT: 0240-352-8288 gặp Anh Trường/ Anh Lâm
Hoặc email về: hr_ocv@onechang.com
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