Material Manager / Trưởng Phòng Vật Tư
Thông tin tuyển dụng
Mã công việc:

Ngành:

Tuyển Dụng Tại: Đồng Bằng Sông Cửu Long, Bến Tre, Tiền
Giang
Mức lương:
Thỏa thuận
Cấp bậc:
Quản lý
Tuổi:
Không giới hạn tuổi tác

Hình thức:
Loại hình:
Bằng cấp:
Phụ cấp khác:

Quản lý điều hành; Dệt may / Da giày / Thời
trang; Thu mua / Vật tư
Nhân viên chính thức
Toàn thời gian
Cao đẳng

Thông tin công ty
Tập đoàn C&H INTERNATIONAL HÀN QUỐC. Một công ty chuyên sản xuất và xuất khẩu sản phẩm đồ chơi trẻ em-thú
nhồi bông và hàng may mặc lớn trên thế giới. Khách hàng chính của chúng tôi gồm có Disney Park(World), Disney
Park(Land), Walt Mart Mexico, Gina World, Tds-Uk, Ddm,Tds-Usa… Chúng tôi có một môi trường làm việc sáng tạo,
năng động với chế độ tiền lương, thưởng hấp dẫn.. Với hệ thống hơn 5,000 công nhân viên, chuyên viên...

Mô Tả Công Việc
- Công ty TNHH MTV Dream Mekong là Công ty hàng đầu sản xuất thú nhồi bông xuất khẩu và là Công ty quốc tế có một
môi trường làm việc hiện đại, năng động và thu nhập cạnh tranh, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên trẻ trung, năng
động và cầu tiến cho các vị trí chủ chốt của Công ty.
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn
- Làm việc tại Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Kỹ năng yêu cầu
- Có kinh nghiệm quản lý vật tư (>5 năm) / > 5 years experience in material management
- Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh / Good command in English
- Nhiệt tình, có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
* Chỉ nhận hồ sơ bằng tiếng Anh, ghi rõ vị trí ứng tuyển / CVs to be submitted in English with clearly defined applying
positions
UV vui lòng nộp HS trực tiếp bằng cách nhấn "Nộp đơn" bên dưới hoặc qua email : tuyendung@dreamvina.com

Thông tin khác
Thử việc
Thời gian làm
việc
Kinh nghiệm
Cơ hội huấn
luyện

5 năm

Đồng nghiệp
Ngày nghỉ
Phúc lợi

- Có ký túc xá cho nhân viên

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.

