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THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

 

Vị trí: Nhân viên ISO           -   t  ấ  t     

Số lượ    ầ  t  ể : 01 người   Giới tính: Nam  Kinh nghiệm:  1 năm 

Mô tả  ô   việ :  

- N iệ  vụ ISO 

- Chuẩn bị toàn bộ hồ sơ theo đúng quy chuẩn ISO 9001:2015 

- Kiểm soát quá trình biên soạn, trình ký, ban hành, lưu trữ, phân phát tài liệu đến 

các Phòng/ban. 

- Phối hợp với các phòng ban trong việc phân tích và xác định nguyên nhân, tìm 

biên pháp khắc phục có hiệu quả khi xảy ra lỗi trong hệ thống. 

- Đề xuất cải tiến hệ thống quản lý. 

- Lên kế hoạch, tham gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý. 

- Phổ biến, hướng dẫn và phối hợp với các phòng ban kiểm soát việc áp dụng hệ 

thống quản lý.  

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Cấp trên. 

Yê   ầ   ô   việ : 

- Tốt nghiệp Trung cấp tr  l n chuyên ngành văn thư, I O 

- Nhanh nhẹn, hiểu biết về hệ thống tiêu chuẩn chất lượng, cẩn thận và nhiệt tình, 

gắn bó với công ty.  

Mứ  lươ  :   000 000 đến 9 000 000 đ 

Hì   t ứ  là  việ : Nhân vi n chính thức 

T ời  ia  t ử việ : Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn 

Quyề  lợi:  

- Phụ cấp cơm trưa; 

- Có phòng tập gym cho nhân viên; 

- Có sân c u l ng, sân bida, có bàn banh lắc; 

- Đảm bảo về sức khoẻ của mọi người: nấu ăn xế cho nhân vi n và có các loại nước 

giải khát; 

- Có ký túc xá cho nhân vi n   lại và đ y đủ tiện nghi; 

- Thu nhập: 10 triệu - 15 triệu / 1 tháng tr  l n tùy năng lực; 

- Được tham gia đào tạo các khóa kỹ năng trong C ng ty; 

- Chế độ nghỉ dưỡng kết hợp team building hằng năm; 

- Lu n có cơ hội thăng tiến trong c ng việc nghề nghiệp; 

- Được cung cấp trang thiết bị đ y đủ để phục vụ c ng việc; 

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký HĐLĐ sau thời gian thử việc; 

- M  hình làm việc chuy n nghiệp, trang bị đ y đủ thiết bị, năng động, thân thiện và 

c i m  (có đính kèm ảnh); 
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- Nhân vi n có năng lực tốt có thể ký hợp đồng chính thức khi chưa hết thời gian thử 

việc; 

- Thư ng lương tháng 13 (ít nhất 1 tháng lương), thư ng Tết (từ 1 - 3 tháng lương); 

- Thư ng các ngày Lễ đặc biệt trong năm bao gồm 30 / 4, 1 / 5, 2 / 9…; 

- Thư ng các dịp lễ, thư ng theo kết quả hoạt động kinh doanh của C ng ty; 

- Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt y u c u; 

- C ng việc ổn định và lâu dài  

 

Địa điể  là  việ : C ng ty Cổ Ph n Đ u Tư Hưng Phước 

L  B_4B3_CN, KCN Mỹ Phước 3, P  Thới Hòa, TX  Bến Cát, T  Bình Dương  

 

THÔNG TIN LIÊN LẠC 

Trung tâm Tư Vấn Hướng nghiệp đào tạo và dịch vụ (CT ) 

Tel – 0977.951.602 – M  Tuyền 

                           


