Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất
Thông tin tuyển dụng
Mã công việc:

Ngành:

Tuyển Dụng Tại: Bình Dương

Hình thức:

Mức lương:
Cấp bậc:
Tuổi:

Loại hình:
Bằng cấp:
Phụ cấp khác:

Thỏa thuận
Nhân viên
23 - 28Tuổi

Đồ gỗ; Nội ngoại thất; Sản xuất / Vận hành
sản xuất
Nhân viên chính thức
Toàn thời gian
Cao đẳng

Thông tin công ty
Công Ty CP LATITUDE TREE VN - Chuyên sản xuất Mộc gia dụng, bàn ghế, tủ, giường. Mission We aspire to become a
world class integrated household furniture manufacturer co-existing in harmony with nature and the society it serves. Our
mission is to continually improve our products and services to meet or exceed the expectations of our customers. We
emphasise employee teamwork and involvement in identifying and implementing programs to save time and lower
production costs while maintaining the highest quality values. These strategies allow us to prosper as a business with
high degree of integrity and to provide a reasonable return to our shareholders, the ultimate owners of our business.
History Latitude Tree Holdings Berhad was incorporated in Malaysia as an investment holding company. Through its
subsidiary companies, the Group specializes in the manufacturing and sale of wooden furniture and components
particularly rubber-wood furniture for both the domestic and export markets. The Group has carved out a strong niche in
the household furniture segment, specifically dining and bedroom sets. From its humble beginnings as a manufacturer of
chairs for dining sets in 1988, the Group has grown into a complete high-and-medium-end dining and bedroom sets
manufacturer. About 70% of its raw materials are rubber-wood-based with the remaining being oak, pine wood and other
wood-based materials. The Group has made great advances to position itself as one of the largest rubber-wood furniture
manufacturers and exporters in Malaysia and Vietnam. Approximately 99% of the Group’s products are exported
overseas to the United States of America, Canada, Europe, Australia and the Middle East countries. Manufacturing /
Operating Activities The Group’s manufacturing activities are operated from its three factories in Malaysia, three factories
in Vietnam and a factory in Thailand. The total floor area of the seven manufacturing plants is approximately 5.86 million
sq feet. The total current workforce is about 7,500.

Mô Tả Công Việc
- Chi tiết trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.
- Số lượng cần tuyển: 10 nam

Kỹ năng yêu cầu
- Nam: Tuổi từ 23 đến 28.
- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành:
+ Quản trị kinh doanh;
+ Cơ khí chế tạo máy;
+ Thiết kế, đồ họa vi tính.
- Biết tiếng Anh hoặc tiếng Hoa.
- Yêu thích ngành gỗ.
- Lương cao theo thỏa thuận.
* Ứng viên không cần gửi hồ sơ, chỉ cần điền đầy đủ thông tin vào bản Thông tin ứng viên rồi gửi cho chúng tôi.

Click tại đây để download bảng thông tin ứng viên
http://advertising.kiemviec.com/html/customer/download/PHIEU_THONG_TIN_CA_NHAN_UNG_VIEN.xls

Thông tin khác
Thử việc
Thời gian làm
việc
Kinh nghiệm

1 năm

Cơ hội huấn
luyện
Đồng nghiệp
Ngày nghỉ
Phúc lợi

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.

