
1. Vị trí tuyển dụng: 

1.1. Nhân viên phòng QC, QA ( 10 người ). 

1.2. Nhân viên phòng Sales ( 10 người ). 

1.3. Nhân viên phòng Kế hoạch sản xuất (4 người). 

1.4. Nhân viên phòng cắt (12 người). 

1.5. Nhân viên bộ phận SMV (5 người). 

2. Yêu cầu:  

- Tuổi từ 18 đến 33; 

- Từ vị trí 2.1 đến vị trí 2.3: yêu cầu thành thạo các kỹ năng Tiếng Anh: nghe, nói, đọc, viết; 

những vị trí còn lại Tiếng Anh giao tiếp cơ bản. 

- Tốt nghiệp đại học tất cả các ngành. 

- Thành thạo vi tính văn phòng; nhanh nhẹn và ham học hỏi. 

- Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc; có trách nhiệm và thái độ tốt trong công việc. 

- Có kinh nghiệm là một lợi thế. 

3. Quyền lợi:  

- Lương cơ bản phụ thuộc vào kinh nghiệm và bằng cấp. 

- Phụ cấp ngoại ngữ. 

- Phụ cấp trách nhiệm. 

- Phụ cấp xăng xe, chuyên cần, thâm niên, phụ cấp tiền ăn. 

- Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật. 

4. Liên hệ:  

- Trung tâm Đào tạo liên tục Trường Đại học Vinh, điện thoại: 038.3733666 để biết thêm thông 

tin chi tiết. 



- Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV bằng tiếng Anh có đính kèm ảnh 3*4 đến địa chỉ 

email: audit1@kido.co.kr hoặc hr1@kido.co.kr; số điện thoại: 0383.710.382/387 (Ms Mùi/ Ms 

Ngọc Anh.  

- Thời gian phỏng vấn dự kiến: ngày 07/3/2016 tại Trường Đại học Vinh. 

5. Ghi chú: Những sinh viên khóa 53 các ngành Kinh tế, Ngoại ngữ có nhu cầu đăng ký thực tập 

tại Công ty Frex Vinh (tại Đô Lương, Nghệ An) thì liên hệ tại Trung tâm Đào tạo liên tục 

Trường Đại học Vinh (bộ phận Hỗ trợ sinh viên), tầng 2, nhà A0. 
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