
 

 

 
   

  - 1 -                                                               19/03/2018 

 

CÔNG TY TNHH POLYTEX FAR EASTERN (VIỆT NAM) 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

 

Vị trí tuyển dụng Số lượng Mô tả công việc Yêu cầu chung Yêu cầu khác 

Kỹ sư công nghệ thông tin-IT 06 

- Quản lý, theo dõi hệ thống máy tính trong toàn công ty;  

- Thiết lập, cài đặt, sửa chữa các vấn đề liên quan đến hệ thống 

mạng, máy tính, phần mềm, phần cứng, ngôn ngữ lập trình, ERP. 

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên; kinh 

nghiệm từ 1-2 năm; Ngoại ngữ: 

tiếng Anh (ưu tiên tiếng Hoa) 

- Hiểu biết về OOP, S.O.L.I.D and 3-tiers in 

C#,  JavaScript, HTML, CSS (JQuery, 

AngularJS, Bootstrap).  

- Có kinh nghiệm 01 năm trở lên về: MVC, 

ASP.NET (C#, ASP.NET, API Controller, 

LINQ, Entity Framework,...) and SQL 

Trợ lý kinh doanh, Nghiệp vụ 20 

-Nhận và thực hiện các dịch vụ theo yêu cầu khách hàng;  

- Nghiên cứu thị trường, nhu cầu khách hàng;  

- Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới;  

- Đề xuất chính sách bán hàng, xúc tiến hợp đồng, thu hồi công nợ. 

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành 

Quản trị kinh doanh hoặc có liên 

quan; tiếng Hoa tốt; 

Ưu tiên có kinh nghiệm làm công ty dệt nhuộm 

Nhân viên bảo trì máy dệt 

nhuộm 
10 

- Sửa chữa và xử lý kịp thời các sự cố máy móc, thiết bị phát sinh 

hư hỏng; 

- Thực hiện việc bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị theo kế hoạch 

đã triển khai; 

- Hỗ trợ việc đào tạo, hướng dẫn sử dụng máy móc cho nhân viên 

trong xưởng, 

- Đề xuất các biện pháp cải tiến máy móc, thiết bị nhằm nâng cao 

hiệu quả trong công việc. 

Tốt nghiệp Trung cấp nghề trở lên; Có chứng chỉ nghề; ưu tiên có kinh nghiệm 

Nhân viên bảo trì điện 05 

- Kiểm tra, vận hành nồi hơi, máy nén khí. 

- Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện, cơ điện tại nhà máy. 

- Sửa chữa các thiết bị liên quan đến điện, cơ điện... 

- Chỉnh trang nhà xưởng, đảm bảo gọn gàng, ngăn nắp, mỹ quan 

khi có khách hàng đánh giá nhà máy... 

Tốt nghiệp Trung cấp nghề Điện 

công nghiệp, Cơ khí trở lên; 
Có chứng chỉ nghề; ưu tiên có kinh nghiệm 

  

 Lương & Phúc Lợi:  
 Lương nhân viên VP & trợ lý: thỏa thuận. 

 Có xe đưa rước từ TP.HCM, Chơn Thành (Bình Phước) đến nhà máy & ngược lại. 

 Có ký túc xá miễn phí & đầy đủ tiện nghi cho công nhân viên ở xa. 

 Cung cấp cơm giữa ca: 40.000đ/phần/người/bữa. 

 Được đưa đi đào tạo, nâng cao tay nghề chuyên môn. 

 Tổ chức các hoạt động du lịch, vui chơi, giải trí. 
 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 

Bộ phận Quản Trị Nguồn Nhân Lực Công ty TNHH POLYTEX FAR EASTERN (VN). 

Hotline: 0967.546.339 Mr. Nhiều . 

Điện thoại: (0274)  32221888, số máy nhánh: 3212, 3214, 3215, 3216 

E-mail: tuyendung@fenc.vn  hoặc email : hpnhieu@fenc.vn; 

Địa chỉ: Lô B_4B_CN và B_5B_CN, Đường DC, Khu công nghiệp Bàu Bàng, Huyện Bàu 

Bàng, Tỉnh Bình Dương. 
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