
 

 

 
 

Fit Model/ Coordinator  
 

Caleres là một tập đoàn về lĩnh vực thời trang với các thương hiệu giày dép phù hợp với nhu 

cầu của tất cả mọi người. Các sản phẩm thuộc Caleres đang được phân phối rộng rãi trên thế 

giới với hơn 1,200 cửa hàng bán lẻ cũng như được bán trên các kênh phân phối online. 

 

Với nhu cầu ngày càng cao của Khách hàng và mong muốn phát triển hơn tại Việt Nam, Caleres 

Vietnam đang tìm kiếm ứng viên phù hợp để cùng chúng tôi gia nhập vào môi trường làm việc 

năng động và thân thiện với nhiều cơ hội phát triển.  

 

Mô tả công việc:  

- Thử giày và đưa ra nhận xét, cảm nhận về đôi giày 

- Hỗ trợ làm các báo cáo thử giày, báo cáo kiểm hàng. 

- Các nhiệm vụ khác được chỉ định bởi cấp trên 

- Làm việc toàn thời gian tại khu vực Hà Nội 

 

Yêu cầu:  

- Nữ, size giày 36 hoặc 37 (chiều dài chân từ 227 – 230mm) 

- Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên 

- Biết sử dụng vi tính văn phòng  

- Có khả năng tiếp thu cao, ham học hỏi 

- Không cần kinh nghiệm sẽ được đào tạo 

- Ưu tiên cho các bạn tốt nghiệp ngành da giày 

 

Phúc lợi: 

- Mức thu nhập hấp dẫn  

- Chính sách phúc lợi cao, chế độ đãi ngộ tốt 

- Xem xét và tăng lương hàng năm 

- Môi trường làm việc năng động  

- Tham gia các sự kiện hàng năm của công ty 

 

Vui lòng nộp hồ sơ của bạn về địa chỉ email sau: jhyon@caleres.com 

 

***** Hướng dẫn đo chiều dài chân 

Bước 1: Đứng chân trần trên tờ giấy trắng  

Bước 2: Vẽ một đường tại ngón chân cao nhất (thường là ngón cái, nhung tùy thuộc vào chân của mỗi 

người) và một đường tại gót chân.  

Bước 3: Đo chiều dài từ ngón chân cao nhất đến gót chân. 

 

 


