Nhân Viên Quản Lý Bản In (SL:03)
Recruitment Information
Job Code:
Location:
Salary:
Career level:
Age:

Agreement
Experienced (Non - Manager)
21 - 40Age

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

Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế
Permanent Employee
Full Time
Bachelor
Theo Chính Sách Công Ty

Company Description
Công ty TNHH Bao Bì Nhựa Thành Phú là một trong những công ty hàng đầu Việt nam, chuyên sản xuất in ấn các mặt
hàng bao bì nhựa các loại cho các thương hiệu trong và ngoài nước với sản phẩm đa dạng, phong phú.

Job description
- Nhận file thiết kế có sẵn từ khách hàng, tách màu và chỉnh sửa file nếu có nhu cầu.
- Tiếp nhận ý tưởng thiết kế từ khách hàng và tạo mẫu bao bì theo yêu cầu khách hàng.
- Làm việc với Nhà cung cấp trục in ống đồng (trong và ngoài nước) để triển khai mẫu, đặt trục, hoặc chỉnh sửa trục nếu
có vấn đề phát sinh.
- Theo dõi nhập xuất trục in.
- Làm việc với nội bộ công ty (bộ phận sản xuất) nhằm cập nhật các thông tin cần và đủ để đặt trục đạt hiệu quả cao
nhất.
- Phối hợp với Phòng Kế Toán theo dõi công nợ mua hàng và trình thanh toán.
- Phối hợp với Kho Trục in quản lý và bảo quản trục in theo qui trình công ty ban hành.

Skills required
- Học trong ngành thiết kế đồ họa, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong tách màu và thiết kế đồ họa, prepress service.
- Giao dịch bằng tiếng Anh
- Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng
- Có khả năng làm việc đội nhóm
- Có kỹ năng thương thuyết tốt
- Có sự chủ động cao khi giải quyết công việc
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Mức Lương:
- Thu nhập khởi điểm 3.500.000 – 5.000.000 đồng/tháng
- Được đào tạo trong và ngoài nước
* Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ bằng cách nộp trực tuyến Website Kiemviec.com hoặc gửi hồ sơ đến văn
phòng:
Công ty TNHH Bao Bì Nhựa Thành Phú
Người liên hệ : Ms Yến.

Other Information
Probation time

Working time
Working
experience

1 year(s)

Training
opportunities

* Tùy theo năng lực bản thân và chính sách công ty * Ứng viên có cơ hội đào tạo trong và ngoài nước.

Colleagues
Annual leave

* Áp dụng theo luật lao động và chính sách công ty.

Benefits

* Hưởng đầy đủ các chế độ như BHXH, BHYT,... theo luật lao động và chính sách công ty.

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

