
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

CÔNG TY WANEK FURNITURE – TẬP ĐOÀN NỘI THẤT MỸ 

Wanek Furniture thành lập năm 2008, 100% vốn đầu tư của Mỹ với mạng lưới cung ứng trên 123 

công ty. Hiện tại, Tập đoàn đã mở rộng và phát triển mạnh mẽ ở Bình Dương và Quảng Ngãi với qui 

mô trên 12.000 lao động. Công ty Wanek Furniture không những tạo cho nhân viên cơ hội làm việc 

trong môi trường quốc tế chuyên nghiệp mà còn cung cấp cho nhân viên con đường phát triển sự 

nghiệp ổn định với các chính sách hấp dẫn. Phương châm tuyển dụng của chúng tôi là : “ TUYỂN VÌ 

THÁI ĐỘ, ĐÀO TẠO VỀ KỸ NĂNG”.  

Địa điểm làm việc: Ứng viên có thể chọn 1 trong 3 địa điểm làm việc sau 

 Đường số 6, VSIP 2, Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương 

 Đường DE3, KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương 

 Số 1, Đường 1, VSIP Quảng Ngãi, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi 

Chế độ: Bảo hiểm xã hội đóng full lương & ngoài ra có chế độ bảo hiểm sức khỏe cao cấp, cơm trưa 

miễn phí, có tiền tăng ca và một số phụ cấp khác như thưởng năng suất, nhà ở, đi lại, được tham gia các 

hoạt động sự kiện hàng năm, thưởng lương tháng 13, các khóa đào tạo miễn phí. Môi trường năng động, 

chuyên nghiệp, nhiều cơ  hội thăng tiến và phát triển 

Địa chỉ gửi hồ sư ứng tuyển: 

resume@wanekfurniture.com, hoặc SDT: 02743655200 ext. 7318 

                                                                                          XÁC 

NHẬN CỦA ĐƠN VỊ 

 

Stt Vị trí 
Số 

lượng 
Yêu cầu 

1 Kỹ sư công nghệ may 10 

CĐ/ĐH chuyên ngành công nghệ may hoặc thiết kế 

thời trang, kỹ năng vi tính văn phòng thành thạo, sử 

dụng được phần mềm thiết kế rập: Optitex hoặc 

Gerber hoặc Lectra … 

2 Nhân viên đào tạo May  10 

CĐ/ĐH chuyên ngành công nghệ may hoặc thiết kế 

thời trang, kỹ năng vi tính văn phòng thành thạo, sử 

dụng được phần mềm thiết kế rập: Optitex hoặc 

Gerber hoặc Lectra … Kỹ năng giao tiếp tốt, Kỹ 

năng giải quyết vấn đề, Kỹ năng lập kế hoạch 

3 
Nhân viên kiểm tra chất 

lượng 
10 

CĐ/ĐH chuyên ngành công nghệ may hoặc thiết kế 

thời trang, kỹ năng vi tính văn phòng thành thạo 

mailto:resume@wanekfurniture.com

