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Kính gửi: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ – KHOA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNG
Tập đoàn Far Eastern thuộc tốp 5 Tập đoàn lớn nhất tại Đài Loan được thành lập hơn 60 năm với hơn
10 lĩnh vực: năng lượng hóa học, hóa sợi, xi măng, bách hóa, dịch vụ tài chính, vận chuyển đường bộ
và vận chuyển hàng hải, công nghệ thông tin, xây dựng, du lịch khách sạn, công ích xã hội.
Công ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam) thuộc Tập Đoàn Far Eastern được thành lập năm 2015
trên diện tích hơn 220 hecta tại Khu Công Nghiệp Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Đây là dự án lớn nhất
từ trước đến này tại Tỉnh Bình Dương xây dựng nhà máy thông minh trang bị máy móc hiện đại, công
nghệ cao theo xu hướng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Với đội ngũ Chuyên gia, Kỹ sư đầu ngành
đến từ Đài Loan , Việt Nam, đội ngũ chuyên viên, kỹ thuật viên chuyên nghiệp. Môi trường làm việc
chuyên nghiệp, thân thiện. Công ty chúng tôi luôn hoan nghênh và chào đón các bạn ứng viên, nhân tài
khắp nơi đến với chúng tôi để cùng nhau hợp tác và phát triển.
Ngành nghề sản xuất kinh doanh: chuyên sản xuất sản phẩm xơ tổng hợp polyester (các loại sợi bán
thành phẩm POY, các loại sợi xơ dài DTY, vải dệt kim, nhuộm và hoàn thiện sản phẩm, sản phẩm
nhuộm sợi), Sản phẩm kéo sợi cotton (sợi cotton tự nhiên, sợi cotton pha, dệt kim, nhuộm và hoàn
thiện vải cotton tự nhiên, vải cotton pha).
Do nhu cầu mở rộng sản xuất, công ty chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp với các
chuyên ngành: tiếng Anh, Hóa học, Cơ khí, Điện, Công nghệ thông tin….
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Vị trí tuyển dụng:
1. Nhân viên nghiệp vụ quốc tế - Chuyên ngành Anh văn, Kinh doanh quốc tế
2. Kỹ sư CNTT – Chuyên ngành IT ( phần cứng / phần mềm )
Số lượng: 20 người
Mô tả công việc:
1. Vị trí 1: Hổ trợ theo dõi đơn hàng, chăm sóc khách hàng quốc tế, liên hệ trao đổi thông
tin mẫu sản phẩm các thương hiệu như Nike, Puma…và giám sát tiến độ sản xuất…
2. Vị trí 4: + IT phần cứng:
Quản trị hệ thống máy tính, hỗ trợ thành viên công ty hoạt động hiệu quả.
Quản trị website thông tin công ty.

Thiết lập hệ thống mạng nội bộ cho công ty.
Quản lý Server, hệ thống mạng, Server, Data center.
Xử lý các sự cố về mạng.
Quản lý các thiết bị công nghệ thông tin và công nghệ của công ty.
Lên kế hoạch bảo trì, nâng cấp hệ thống, thiết bị định kỳ.
Đề xuất các phương án bảo trì, nâng cấp hệ thống, thay đổi dịch vụ theo yêu cầu phát
triển của công ty.
+ IT phần mềm:
Thiết kế, lập trình web và application
Nghiên cứu, tìm hiểu ,phát triển phần mềm hệ thống
Sử dụng các ngôn ngữ lập trình phổ biến để lập trình các modules
Kiểm tra phần mềm đã lập trình
Thiết lập các thông số vận hành và lập công thức cũng như phân tích các yêu cầu đối với
phần mềm
Thực hiện viết code
Cộng tác với các thành viên khác trong nhóm
Nghiên cứu và sử dụng công nghệ mới
Thực hiện các công việc do trưởng bộ phận phân công
3. Yêu cầu:
o Chăm chỉ, trung thực, chủ động trong công việc
o Thành thạo tin học văn phòng Word, excel
o Không yêu cầu kinh nghiệm , công ty sẽ đạo tạo chuyên môn
o Làm việc tại Bình Dương
4. Chế độ phúc lợi:
o Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
o Môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp
o Có cơ hội phát triển nghề nghiệp
o Được tham quan nghĩ dưỡng, hoạt động vui chơi hằng năm
o Cung cấp ký túc xá miễn phí với đầy đủ trang thiết bị tiện nghi cho 2 người 1
phòng như là máy giặt, máy nước nóng, nệm, quạt máy, ấm điện, wifi và các
vật dụng cần thiết khác…
o Được xem xét đánh giá và tăng lương hằng năm
o Có 12 ngày phép
o Được cung cấp bữa ăn buffet với giá 40.000/ phần, đầy đủ dinh dưỡng
o Xe đưa rước CB-CNV từ Sài Gòn về Bình Dương và ngược lại
o Thời gian thử việc : 2 tháng

o Lương khởi điểm: 8.000.000 trở lên
5. Thông tin liên hệ:
Đại diện nhóm tuyển dụng: Mr. Hảo
Email: nvhao@fenc.vn
Điện thoại: 0274 222 1 888 ext: 3215 ;
Địa chỉ: Lô B_4B_CN, B_5B_CN đường DC và lô B_3E_CN đường N11, KCN Bàu Bàng,
xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
https://www.facebook.com/Polytex2016
Công ty chúng tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ của Quý Nhà Trường, xin chân thành cảm ơn !!!
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