THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Công ty CP XNK Bình Tây (www.bitex.com.vn ) là đơn vị nhập khẩu và phân phối độc quyền
thương hiệu máy tính Casio tại Việt Nam.
Sứ mệnh của Bitex gắn liền với sự nghiệp phát triển giáo dục của nước nhà. Trở thành người bạn
đồng hành đáng tin cậy của các thầy cô giáo cũng như các em học sinh.
Cam kết phục vụ tận tâm với phương châm : “ Sự hài lòng của quý khách hàng là niềm tự hào
của công ty ”
Do nhu cầu phát triển, Công ty cần tuyển: Nhân viên Thiết kế

1. YÊU CẦU:
 Nam/nữ, 22 - 30 tuổi.






Nam/Nữ, Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành thiết kế.
Am hiểu các phần mềm thiết kế
Chịu khó, có thể đi công tác bên ngoài
Năng động, sáng tạo, chịu được áp lực công việc
Chấp nhận các hồ sơ sinh viên mới tốt nghiệp

2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 Thiết kế các hình ảnh sản phẩm mới, chương trình quà tặng, catalogue riêng cho
kênh dự án
 Kiểm tra mẫu, chất lượng sản phẩm sản xuất của nhà cung cấp.
 Đi thị trường khảo sát để có ý tưởng phát triển mẫu cho các sản phẩm mới.
 Công việc cụ thể sẽ được trao đổi khi phỏng vấn
3. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH
 Thời gian làm việc: giờ hành chính (được nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật)
 Mức lương: Thỏa thuận.
 Ký HĐLĐ và tham gia đầy đủ các chế độ của luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN, phép
năm, lễ tết…)
 Hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty: công tác phí, tiền cơm trưa

(30,000đ/ngày), đồng phục, du lịch, thưởng tết, thưởng công đoàn …

4. HỒ SƠ BAO GỒM (photo):
 Đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, giấy chứng nhận sức khỏe.
 Hộ khẩu thường trú, chứng minh nhân dân, hình 3*4.
 Văn bằng chứng chỉ liên quan.
 Giấy xác nhận tạm trú (trường hợp không có hộ khẩu tại TPHCM).
Lưu ý: Nhận hồ sơ qua email: tuyendung@bitex.com.vn .

5. THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ : 3 1 / 1 0 / 2 0 1 5 . Ưu tiên các ứng viên nộp hồ sơ sớm.
Nơi làm việc và nhận hồ sơ :
Công ty Cổ Phần XNK Bình Tây (BITEX)
110 - 112 Hậu Giang, P.6, Q.6, Tp.HCM
Người liên hệ : Ms Lương – Phòng Quản trị nhân sự.
ĐT : (08)396.99999 – Ext : 021
ĐTDĐ : 0908 957 304

Head office: Duong Tinh 835 Street, Phuoc Loi Commune, Ben Luc Dist., Long An Province
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