Quản Lý Sản Xuất - Production Excutive
Recruitment Information
Job Code:
Location:

01PE/NMSX

Salary:
Career level:
Age:

Competitive
Experienced (Non - Manager)
25 - 35Age

Industry:
Type of
contract:
Type of job:
Qualification:
Other extras:

Hóa học; Sản xuất / Vận hành sản xuất
Permanent Employee
Full Time
Bachelor
Thưởng lễ, tết, phép còn lại, lương tháng 13
theo kết quả kinh doanh

Company Description
Công ty CP Minh Hào Việt nam chuyên về gia công, đóng gói, vô chai, đóng nắp, bơm ga các chế phẩm chai nhôm nước
hoa xịt phòng ; Chuyên gia công sản xuất các chế phẩm xịt diệt công trùng ( home care ); chuyên gia công sản xuất các
chế phẫm hóa mỹ phẩm chăm sóc thân thể ( body care, hair care). Sáng lập viện là những người có nhiều năm kinh
nghiệm sản xuất, gia công hóa mỹ phẩm, các chế phẩm chất lượng cao tiêu thụ trong nước và các nước trong khu vực
Châu á.

Job description
- Giám sát, lập kế hoạch sản xuất cho toàn bộ nhà máy. Bao gồm bộ phận pha, trộn và đóng gói.
- Phân công nhiệm vụ sản xuất cho từng bộ phận phân xưởng sản xuất
- Tham gia các cuộc họp với lảnh đạo công ty;
- Được cơ hội huấn luyện 2 tháng tại Malaysia.
- Công việc cụ thể sẽ được trao đổi trong buổi phòng vấn.
Có xe đưa rước từ TP HCM về Công ty
***Lương: cạnh tranh phù hợp với năng lực

Skills required
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hoá Thực Phẩm. Có kiến thức về công nghệ Hoá & Vi sinh.
- Yêu cầu bắt buộc :thành thạo tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết)
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong sản xuất hóa mỹ phẩm.

Other Information
Probation time 2 tháng

Working time

06 ngày/tuần

Working
experience

No required

Training
opportunities

2 tháng tại Malaysia, Cơ hội thăng tiến nội bộ

Colleagues
Annual leave

12 ngày phép/năm

Benefits

Thưởng lễ, tết, phép còn lại, lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh

Contact Information
Please login to view contact information of employer.
If you do not have account, Click here to register.

