Chuyên Viên Kế Hoạch (01 nam & 01 nữ) - 02 生管主管(一男一女)
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
Quản lý
26 - 45Tuổi

Sản xuất / Vận hành sản xuất; Thống kê;
Thu mua / Vật tư
Nhân viên chính thức
Toàn thời gian
Cao đẳng

Thông tin công ty
Công ty TNHH Vision International, Thuộc tập đoàn Fusheng, 100% Vốn Đài Loan, Sản xuất đầu gậy đánh golf hàng đầu
thế giới, cần tuyển 1 số vị trí sau. 越盛股份有限公司屬於復盛集團，100%台資，世界知名高夫爾球桿頭製造商

Mô Tả Công Việc
** Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Kỹ năng yêu cầu
- Nam/nữ, số lượng: 02 người
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên;
- Tiếng hoa lưu loát, giỏi về sắp xếp kế hoạch sản xuất;
- Hiểu về quy hoạch sản lượng nhà máy;
- 5 năm kinh nghiệm
- Ưu tiên ứng viên người Bình Dương
** Những vị trí trên có cơ hội sang Trung Quốc học hỏi kinh nghiệm.
** Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ về.
Công ty TNHH Vision International
Số 19, Đại Lộ Hữu Nghị, VSIP, Thuận An, BD
Điện thoại: 0650-3782968~9 Nội bộ : 119
Mail: duc.ca@vision.fusheng.com
------------------ 高等畢業以上，中文溝通，5年工作經驗，精通生產安排計劃，瞭解工廠的產能規劃。
- 優先招募平陽省的人
- 以上同仁有機會到國外學習發揮工作能力。
需要應徵者請繳納個人資料：
平陽省，順安，越南新加坡工業區，友誼大路，19號
電話 : 0650-3782968 分機：119 FAX : 0650-782967
E.Mail : duc.ca@vision.fusheng.com

Thông tin khác

Thử việc

2 tháng

Thời gian làm
việc
Kinh nghiệm

5 năm

Cơ hội huấn
luyện

Những vị trí trên có cơ hội sang Trung Quốc học hỏi kinh nghiệm.

Đồng nghiệp
Ngày nghỉ

Theo luật Lao động Việt Nam

Phúc lợi

Theo quy định công ty

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.

