
 
HUMAN RESOURCES DEPARTMENT  

 

NITORI FURNITURE VIETNAM EPE       JOB DESCRIPTION 
 

Vị trí tuyển dụng:  NHÂN VIÊN KỸ THUẬT MAY 

 
1. Công việc đảm nhận: 

- Dựa trên bản vẽ 3D hoặc sản phẩm có sẵn để thiết kế và làm sản phẩm mẫu 

- Từ bản vẽ tổng thể, bóc tách thành bản vẽ chi tiết và làm bản vẽ sản xuất 

- Tính định mức nguyên vật liệu 

- Đào tạo, hướng dẫn công nhân sản xuất 

- Giải quyết các vấn đề phát sinh 

2. Yêu cầu cơ bản: 

a. Kinh nghiệm, khả năng chuyên môn: 

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ may 

- Có kiến thức về kỹ thuật may 

- Ưu tiên ứng viên biết sử dụng phầm mềm AutoCad, Opitex 

b. Kỹ năng:  

- Thành thạo Tin học văn phòng: Word , Excel… 

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt 

- Nhiệt tình, ham học hỏi, nhanh nhẹn 

- Chịu được môi trường làm việc nhiệt độ cao, áp lực sản xuất 

 

3. Yêu cầu khác: 

- Nam/ nữ tuổi không giới hạn 

4. Kỳ vọng:  

- Có kinh nghiệm làm việc tại các nhà máy sản xuất 

- Yêu thích công việc, gắn bó lâu dài với công ty 

- Tiếng Anh/ tiếng Nhật giao tiếp tốt 

5. Mức lương: 5.000.000 – 8.000.000 vnđ 

6. Thời gian tuyển dụng dự kiến: Tháng 06/2017 
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Vị trí tuyển dụng: NHÂN VIÊN QUẢN LÝ DÂY CHUYỀN MAY 

1. Vai trò/mục đích của vị trí này:   
Chịu trách nhiệm quản lý một dây chuyền may đệm/sofa về tiến độ, chất 

lượng, Vệ sinh, ATLĐ. 

2. Công việc đảm nhận: 

2.1. Chuyên môn: 

- Sử dụng thành thạo máy may công nghiệp 1kim, 2 kim 

- Thành thạo các kỹ thuật may, nắm bắt được thao tác, quy cách làm việc tại các 

công đoạn may 

- Hướng dẫn, đào tạo công nhân may, đặc biệt là đối với các sản phẩm mới. 

- Có thể thiết kế tài liệu hướng dẫn may trên phần mềm thiết kế (AutoCad) 

2.2. Thực hiện công tác quản lý dây chuyền: 

- Điều phối, phân công công việc dưới dây chuyền nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất 

cao nhất 

- Phối hợp với các quản lý trong dây chuyền thực hiện công việc giám sát, quản lý 

dưới xưởng. 

- Giám sát tiến độ của dây chuyền, ghi chép số liệu , chuyển cho nhóm Lập kế hoạch 

làm báo cáo. 

- Lập báo cáo về các vấn đề phát sinh trong dây chuyền, đưa ra biện pháp khắc phục 

- Tìm hiểu thực trạng dây chuyền sản xuất để đưa ra ý tưởng chỉnh sửa, cập nhật các 

tài liệu sản xuất trong dây chuyền ( Thao tác vận hành, thao tác an toàn…) 

3. Yêu cầu cơ bản: 

a. Kinh nghiệm, khả năng chuyên môn: 

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kỹ thuật may 

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý sản xuất 

b. Kỹ năng:  

- Tin học văn phòng 

- Kỹ năng lập báo cáo 

- Kỹ năng xử lý tình huống 
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4. Yêu cầu khác: 

- Nam/Nữ , tuổi dưới 35 

- Cần cù, chịu khó, có sự yêu thích đối với công việc trong các nhà máy sản xuất 

- Có thể làm việc theo ca 

 

5. Mức lương: 6.000.000 - 9.000.000 vnđ 

6. Thời gian tuyển dụng dự kiến: 06/2017 

7. Xác nhận: 

Trưởng bộ phận Giám đốc bộ phận Trưởng phòng Nhân sự 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cách đăng ký thi tuyển vào Công ty: 

 Ứng viên đăng ký thi tuyển theo đường link sau:        

 

                                 https://goo.gl/forms/hds8NqSmYY1EJjtn1 

- Sau khi đăng ký thành công, Nhà trường hoặc Công ty sẽ thông báo kế hoạch cụ thể 

đến SV qua email, Facebook sau 

 

* Yêu cầu: SV đã đăng ký thi tuyển thì phải đến thi tuyển, phỏng vấn, nếu không sẽ 

ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác giữa Công ty và Nhà trường. 

 

* Ứng viên chuẩn bị trước CV (Tiếng Việt), bằng tốt nghiệp (công chứng nếu đã tốt 

nghiệp), chứng chỉ, chứng nhận (nếu có) 

 

- Mọi thắc mắc liên hệ thầy Tuấn Anh, điện thoại: 0989 666 078 

 

* Hạn đăng ký: Thứ 2, ngày 26/06/2017 

https://goo.gl/forms/hds8NqSmYY1EJjtn1
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