
CÔNG TY TNHH SAMHWAN VINA 

CẦN TUYỂN:   

Chức danh: Nhân Viên Kho Nguyên Phụ Liệu 

- Mã số:  

- Địa điểm:   Đồng Nai 

- Mức lương:  Cạnh tranh 

- Cấp bậc:  Nhân viên 

- Bằng cấp:  Trung cấp trở lên 

- Kinh nghiệm:  Không yêu cầu kinh nghiệm 

- Ngành nghề:  Thu mua / Vật tư, Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận, Cơ khí / Ô tô 

/ Tự động hóa 

- Hình thức:  Nhân viên chính thức 

- Tuổi:   Không giới hạn tuổi tác 

- Giới tính:  Nam 

- Hạn nhận hồ sơ: 16/05/2020 

- Yêu Cầu:   Hồ Sơ Tiếng Anh (Ưu tiên), Tiếng Việt 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

- Kiểm tra và thống kê báo cáo cho cấp trên hằng ngày số liệu nguyên phụ liệu nhập về và 

cấp phát cho bên sản xuất. 

- Quản lý và chịu trách nhiệm số lượng tồn kho. 

- Ưu tiên có kinh nghiệm lái xe nâng 

- Công việc trao đổi thêm khi phỏng vấn 

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC 

- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chuyên ngành liên quan 

- Sử dụng tốt vi tính văn phòng 

- Giao tiếp tiếng anh, tiếng hàn sơ cấp. 

 

PHÚC LỢI:  



- Công ty có xe đưa rước từ Biên Hòa - Nhơn trạch và từ Nhơn trạch- biên Hòa  

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng luật 

- Được đào tạo kỹ năng làm việc 

- Thưởng tháng 13 

- Tiền quà các dịp lễ lớn 

- Cung cấp đầy đủ các thiết bị phục vụ cho công việc 

- Cơ hội thăng tiến cho ứng viên có năng lực 

Ứng viên ứng tuyển vui lòng gửi Cv bằng tiếng anh và ghi rõ mức lương mong muốn. 

 

HỒ SƠ NỘP TẠI PHÒNG BẢO VỆ HOẶC LIÊN HỆ:  

Ms Vân Phòng Nhân Sự - ĐT: 0251 3569 400 (Email: van07082013@gmail.com); 

shvn502@samhwanvn.com  

Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 5, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai  

Công ty có xe đưa rước nhân viên từ Nhơn Trạch- Biên Hòa và ngược lại 
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