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Hong Fu Industrial Group 
 
 

Thành lập từ năm 2002 đến nay, tập đoàn Hồng Phúc là một trong những tập 

đoàn dẫn đầu thế giới trong việc sản xuất các nhãn hiệu giày nổi tiếng thế giới như 

Converse, Clarks, Nike, Timberland, Puma, Ugg…. 

Với sự phát triển ngày một lớn mạnh của tập đoàn, Hồng Phúc đã có trụ sở công 

ty ở Đài Loan, Trung Quốc, Việt Nam, Dominican và tiếp tục mở rộng phát triển ra 

thế giới. Trụ sở chính của tập đoàn tọa lạc ở thành phố Trung Sơn, Trung Quốc với số 

lượng công nhân viên của cả tập đoàn lên đến 130.000 người và hơn 20 nhà máy đang 

hoặt động sản xuất ở Việt Nam sản xuất 

 
 

Tập đoàn chúng tôi đang hướng tới những sinh việc tốt nghiệp chuyên ngành 

ngôn ngữ Anh hoặc tiếng Trung với vốn ngoại ngữ tốt, tính cách năng động, có trách 

nhiệm trong công việc, muốn thử sức mình với những thách thức mới trong môi 

trường làm việc quốc tế hoặc những sinh viên có niềm đam mê với ngành công 

nghiệp sản xuất giày. Chúng tôi sẽ tổ chức buổi giới thiệu và phỏng vấn trực tiếp để 

tạo cơ hội việc làm cho các bạn.



 

 

 
 
 

* Giới thiệu tuyển dụng 

 
Cùng với sự phát triển ngày một lớn mạnh của tập đoàn, chúng tôi ngày càng cần 

những nhân viên yêu thích ngành công nghiệp sản xuất giày, những người muốn thử 

sức mình trong môi trường làm việc quốc tế tham gia vào tập đoàn chúng tôi, đặc biệt 

là những người có vốn tiếng Anh tốt. Hiện tại, chúng tôi cần tuyển một số lượng lớn 

nhân viên với mức lương dự kiến từ 5.000.000 đến 9.000.000 VND. 

* Bộ phận khai thác 

 
Mô tả công việc 

 

I. Phát triển tài liệu làm giày mẫu dựa trên sự hướng dẫn trực tiếp của chủ quản 

bộ phận. 

II. Liên lạc trực tiếp với các bộ phận liên quan trong công ty như Nghiệp vụ, Sản 

xuất, Thu mua, Báo giá và các bộ phận liên quan của khách hàng trong và 

ngoài nước để có đầy đủ thông tin hoàn thiện sản phẩm. 

III. Sắp xếp và hoàn thiện tài liệu phát triển giày mẫu, đảm bảo mẫu giày sau khi làm 

ra sẽ được sản xuất thuận lợi tại nhà máy. 

 

Yêu cầu khác 
 

I. Nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc. 
 

II. Chấp nhận thử thách. 

III. Tiếng Anh hoặc tiếng Trung giao tiếp. 
 

* Bộ phận nghiệp vụ 

 
Mô tả công việc 

 

I. Phụ trách liên lạc với khách hàng để nhận đơn hàng. 
 

II. Phụ trách nhận đơn hàng và phân tích các tài liệu liên quan để làm báo cáo 
 

III. Liên hệ với khách hàng ngoài ty và những bộ phận liên quan trong công ty như 

Nghiệp vụ, Sản xuất, Thu mua, Báo giá để hoàn thành công việc. 

IV. Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, thành thạo các công việc sổ sách, ưu tiên người biết 

tiếng Anh hoặc tiếng Trung. 



 化工 

职务说明 

 

 

 
 Bộ phận thu mua 

 
Giới thiệu công việc 

 

I. Phụ trách các công việc thu mua máy móc, nguyên vật liệu cần thiết để sản xuất 

giày. 

II. Thu thập, phân tích, tổng hợp giá thành các nguyên liệu. 
 

III. Liên hệ với nhà máy sản xuất, khách hàng và nhà cung cấp nguyên liệu để tìm ra 

nguyên liệu phù hợp nhất. 

IV. Lên kế hoạch và nắm bắt được thời gian vận chuyển nguyên liệu. 
 

 
 

Yêu cầu khác 
 

I. Nhiệt tình và có trách nhiệm cao, cẩn thận trong công việc. 
 

II. Chấp nhận thử thách, sẵn sàng tiếp nhận công tác nước ngoài khi cần thiết. 
 

III. Có kinh nghiệm trong công việc thu mua, ưu tiên người biết tiếng Anh hoặc tiếng 

Trung. 

 

 Bộ phận báo giá 
 

Giới thiệu công việc 
 

I. Phụ trách phân tích giá thành sản phẩm giày. 
 

II. Nắm được giá thành nguyên liệu sản xuất giày từ nhà cung cấp. 
 

III. Nắm được giá thành nguyên liệu sản xuất tại nhà máy. 
 

IV. Liên hệ và thảo luận với khách hàng các vấn đề liên quan đến giá thành sản 

phẩm. 

V. Có khả năng phân tích và suy luận tốt, thành thạo với các công việc sổ sách. 
 

VI. Ưu tiên sinh viên tốt nghiệp ở nước ngoài tiếng Anh hoặc tiếng Trung đọc, viết 

tốt 

 
 Kỹ sư Hóa 

 
Giới thiệu công việc 

 

I. Hướng dẫn về máy tự động hóa quy trình sản xuất giầy,máy phun keo tự động , 



 化工 

职务说明 

 

 

phương án giải quyết vấn đề và thiết lập các phun keo tự động, cắt laser. Soạn 

thảo BPFC, PEC, chế định lưu trình và quy định liên quan đến chế tạo giầy, như 

thiết lập thời gian và nhiệt độ lò sấy cho chất kết dính. 

II. Thiết kế thử nghiệm (DOE), căn cứ vào nguyên liệu giầy để chế định chất xử lý 

và thử nghiệm liên quan đến keo. 

III. Hỗ trợ đem hình thể giầy thử nghiệm trong khai thác ứng dụng vào thiết bị tự 

động hóa để sản xuất hàng loạt. 

IV. Quản lý tiến độ dự án 

V. Quản lý hóa chất liên quan bộ môn tự động hóa ( keo polyurethane, sơn và chất 

làm cứng liên quan của chúng (isocyanates) 

VI. Hướng dẫn phương pháp phối hợp nguyên liệu sản xuất (Như: keo, EVA / RB / 

PU) và chế tạo thử tại chỗ. 

VII. Điều phối liên hệ tác nghiệp cải thiện trình tự chế tạo, theo dõi công việc và báo 

cáo chấp hành. 
 

 Pastern master - Thiết kế dưỡng mặt giầy 
 

Giới thiệu công việc 

I. Điều phối liên hệ tác nghiệp cải thiện trình tự chế tạo, theo dõi công việc và báo 

cáo chấp hành. 

 

 Đăng ký tham gia thi tuyển, phỏng vấn theo đường link sau:  

 

http://bit.ly/HaUI-HONGFU 
 

                      * Ghi chú: SV chắc chắn tham dự thi tuyển thì đăng ký và phải thi tuyển nếu không sẽ ảnh hưởng 

đến hợp tác giữa Công ty và Nhà trường 

 

* Hạn đăng ký: 20/03/2019




