NHÂN VIÊN IE

(Tính Định Mức Thời Gian Chế Tạo Sản Phẩm)
Nơi làm việc: Hà Nội

I. Mô tả công việc:
- Đọc và phân tích tài liệu của khách bằng tiếng Anh
- Phân tích quy trình công nghệ trên Excel của 1sp thực tế hoặc tài liệu
- Làm việc với bộ phận IE các nhà máy để thống nhất SAM chuẩn của sản phẩm
- Khảo sát thao tác của công nhân tại các nhà máy theo SAM chuẩn
- Tính hiệu suất của sản phẩm đã phân tích theo số lượng đơn hàng
II. Yêu cầu:
– Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
- Thành thạo làm phần mềm GSD
- Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan công việc IE tại công ty sản xuất lĩnh vực may mặc
- Có thể chịu được áp lực công việc
- Sử dụng thành thạo máy tính.
- Sử dụng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) hoặc có kinh nghiệm làm IE công ty may mặc
- Có khả năng giao tiếp tốt, xử lý vấn đề, nghiêm túc, chịu khó.
III. Quyền lợi:
- Lương: thỏa thuận cạnh tranh
- Được ký hợp đồng lao động sau thời gian hai tháng thử việc.
- Hưởng BHXH-BHYT-BHTN theo quy định.
- Công tác phí theo chế độ của Công ty
- Hỗ trợ ăn trưa.
- Được làm việc và học tập trong hệ sinh thái đầy đủ: may - giặt - nhuộm - bao bì. Môi
trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
IV. Cách thức ứng tuyển:
- Gửi CV về email: tuyendung@miangroup.com.vn (Ghi rõ vị trí ứng tuyển)
- SĐT: 0243 206 1011 (ext 113)
- Địa điểm làm việc: Số 19 – 21, lô D5A, KBT Vườn Đào, Tây Hồ, Hà Nội

MIAN GROUP
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