Senior Wood Purchaser
Thông tin tuyển dụng
Mã công việc:
Tuyển Dụng Tại: Bình Phước

Ngành:
Hình thức:

Thu mua / Vật tư
Nhân viên chính thức

Mức lương:
Cấp bậc:
Tuổi:

Loại hình:
Bằng cấp:
Phụ cấp khác:

Toàn thời gian
Cao đẳng
Housing, Transportation and Attendence

Cạnh tranh
Trưởng nhóm / Giám sát
28 - 38Tuổi

Thông tin công ty
VRG Dongwha, a joint venture between the Viet Nam Rubber Group (Vietnam) and the Dongwha Group(Korea), is
expected to be the largest and most modern of its type in Asia and the factory is expected to be completed at the end of
2011. Production department’s positions will have a special opportunity to be trained in Malaysia factory for 4 months, and
will work on-site in May 2011. The other departments will work in Binh Duong, HCMC for a while and will move to work
on-site by turn after May 2010. The following positions have very important roles in our company. We hope that the
talented and excellent candidates will join and become one of our family and founder together with us.

Mô Tả Công Việc
Will be discussed in the interview.
** Please apply your CV/Resume in English with attached newest photo for the vacancy if interested.
** Qualified candidates will be contacted to our interview soon in the Factory inh Binh Phuoc province. The company car
will pick up candidates at the main gate of Binh Duong University, Thu Dau Mot, Binh Duong Province.

Kỹ năng yêu cầu
- Graduated from University or College of Economic, Foreign Trade, Marketing, Foreign Language
- Good knowledge on Wood raw materials
- At least 3 year experience in purchasing, merchandising...
- Speaking English fluently
- Good communication & negotiation skills

Thông tin khác
Thử việc

2 tháng

Thời gian làm
việc

44h / tuần, nghỉ Thứ 7 cách tuần

Kinh nghiệm

3 năm

Cơ hội huấn
luyện
Đồng nghiệp

Thân thiện, hỗ trợ nhau trong công việc

Ngày nghỉ

12 ngày phép/ năm Làm từ năm thứ 5 + 01 ngày

Phúc lợi

- Bảo hiểm tai nạn 24/24 và BHXH-BHYT-BHTT theo Luật LĐ - Phụ cấp các loại - Lương + Thưởng
tháng 13 - Quà tặng Lễ, Tết, SN - Nghỉ kết hôn và sinh con

Thông tin liên hệ
Vui lòng đăng nhập để xem thông tin liên hệ của nhà tuyển dụng.
Nếu bạn chưa có tài khoản, Nhấn vào đây để đăng ký.

