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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
 

Doanh nghiệp chế xuất Nitori Furniture Việt Nam - 100% vốn của Nhật Bản - chuyên sản 

xuất đồ nội thất xuất khẩu, t i       - KCN Quang Minh - Mê Linh - HN, đang cần tuyển: 

Số lượng:  10 NHÂN VIÊN THIẾT KẾ  
Trong quá trình tuyển dụng, ứng viên không mất bất kỳ một khoản lệ phí tuyển dụng 

nào và doanh nghiệp chúng tôi không tuyển dụng qua các đơn vị trung gian. Cụ thể: 

 Yêu cầu tuyển dụng: 

 Công việc : Nhân viên thiết kế 

 Nam/Nữ : Tuổi từ 22 trở lên 

 Bằng cấp : Tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành: Thiết kế nội thất, Công 

nghệ dệt may, Thời trang hoặc các ngành nghề liên quan … 

 Lương và các chế độ phúc lợi: 

 Lương khởi điểm : từ 6,200,000 VNĐ 

 Các khoản phụ cấp khác: 

 Chuyên cần: 300.000 đ/tháng 

 Phụ cấp đi lại: 200.000 đ/tháng 

 Phụ cấp sinh hoạt : 400.000 đ/tháng 

 Sau khi được ký hợp đồng chính thức, Nhân viên sẽ được đóng BHXH, 

BHYT và bảo BHTN theo đúng luật quy định.  

  

 Thời gian làm việc:   

 Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:     

1. Lý lịch công tác (CV) bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt 

2. Sơ yếu lí lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương) 

3. Giấy xác nhận nhân sự (có dấu giáp lai ảnh của công an) 

4. Giấy khai sinh (bản sao) 

5. Chứng minh thư nhân dân (bản công chứng) 

6. Giấy khám sức khoẻ 

7. Bản sao bằng cấp 

             

        HỒ SƠ TUYỂN DỤNG XIN GỬI VỀ:ềuhành 

        1.Đường Bưu điện: Phòng Nhân sự - Doanh nghiệp chế xuất Nitori Furniture Việt Nam   

 Đ/C: Lô 35 - KCN Quang Minh - Mê Linh – HN 

        2. Email tuyển dụng: tuyendung@nitori.vn 

        3. Mọi thắc mắc các b n vui lòng liên hệ để được giải đáp: 

 Hotline: 0936.237.389 (Ms. Hằng), 0986.898.482 (Mr. Sơn)  

Điện tho i: 04.3.813.4898/99 – Ext: 125/126 (Phòng NS) 

         MR. NAOKI NOTAKE 

Ca hành chính: Từ 7:30 đến 16:30 
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