
Stt Vị trí Số lượng
Tiêu chí

Mức lương khởi 

điểm (USD)

1 Nhân viên thương mại 5

- Tốt nghiệp đại học/cao đẳng  chuyên ngành kinh tế, 

thương mại, kế toán, ngoại ngữ.

- Tiếng anh nghe,nói đọc, viết.

- Trung thực và chịu được áp lực cao

400-600

2
Nhân viên kế toán (làm việc tại 

trường mầm non Scavi Huế)
3

 - Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành kế toán, tài 

chính.

- Kỹ năng excel, vi tính tốt.

- Tiếng Anh cơ bản.

- Trung thực, cẩn thận.

300-500

3 Nhân viên nhân sự 1 - Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành luật, kinh tế.

- Kỹ năng trình bày, giao tiếp tốt.

- Nẵm vững luật lao động.

300-500

4 Chuyền trưởng chuyền May 10

- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kinh tế, kế 

toán, kỹ thuật, thời trang.

- Có khả năng tổ chức, quản lý.

- Công ty sẽ đào tạo nghề trong 6 tháng.

- Có khả năng làm việc nhóm, điều hành.

300

5 Nhân viên Xuất nhập khẩu 3
- Tốt nghiệp đại học/cao đẳng kinh tế/thương mại/kế toán.

- Tiếng anh giao tiếp.

- Khả năng quản lý, đàm phán và chịu áp lực.

300-500

6 Trợ lý điều hành sản xuất 6

- Tốt nghiệp các chuyên ngành về kinh tế, thương mại, kế 

toán, ngoại ngữ… 

- Tiếng Anh lưu loát, có khả năng giao tiếp và làm việc với 

khách hàng là người nước ngoài..

- Khả năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và chịu được áp lực 

cao tại môi trường sản xuất.

300-500

7 Nhân viên phòng gia công 4

- Tốt nghiệp đại học/cao đẳng các chuyên ngành kinh tế, 

kế toán, thương mại…

- Anh văn giao tiếp: có thể đọc, viết và trao đổi với khách 

hàng là người nước ngoài.

300-500

8
Nhân viên KCS (Kiểm tra chất lượng 

sản phẩm)
20

- Tốt nghiệp tối thiểu trung cấp, cao đẳng..

- Có khả năng giao tiếp, chịu áp lực cao.

Cần nắm rõ qui trình kiểm tra chất lượng sản phẩm của 

Công ty tại: 

https://www.facebook.com/groups/1534756570185143/per

malink/1586485235012276/ 

250-300

9
Nhân viên kiểm soát đơn hàng, hợp 

đồng
4

- Tốt nghiệp các chuyên ngành về kinh tế, thương mại, kế 

toán, hoặc các chuyên ngành tự nhiên.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm là các vị trí về kế hoạch, 

theo dõi đơn hoàng, NPL…tại các công ty may mặc hoặc 

tương đương.

- Tiếng anh cơ bản.

300-500

10
Trợ lý phụ trách kỹ thuật và chất 

lượng
4

- Tốt nghiệp các chuyên ngành về kinh tế, thương mại, kế 

toán, hoặc các chuyên ngành tự nhiên.

- Tiếng Anh giao tiếp tốt.

- Khả năng quản lý và đàm phán.

300-500
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11 Nhân viên CI (cải tiến) 5

- Tốt nghiệp đại học/cao đẳng:  Bách khoa, Dệt may, Kinh 

tế, Cao đẳng công nghiệp.

- Anh văn giao tiếp nghe, nói, đọc, viết.

- Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong ngành may mặc.

300-500

12 Nhân viên kế hoạch Phân xưởng Cắt 3

- Tốt nghiệp đại học/cao đẳng các chuyên ngành về kinh 

tế, thương mại, tin học….

- Kỹ năng excel, vi tính tốt.

- Tiếng Anh cơ bản.

300-500

13 Nhân viên vật tư Chuyền 10

- Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng các chuyên ngành kế toán, 

kinh tế, thương mại.

- Có khả năng tính toán và chịu áp lực trong môi trường 

sản xuất.

250-350

14
Giáo viên mầm non - Làm việc tại 

Trường mầm non Scavi
10

-Tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng/đại học giáo dục mầm 

non.

- Yêu trẻ và ham học hỏi.

250-400

15 Nhân viên cơ khí (Cử gá lắp) 5 - Tốt nghiệp cao đẳng cơ khí.

- Nam, chịu được áp lực trong môi trường sản xuất
250-350

16 Nhân viên tự động hóa
5

- Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học điện tử viễn thông.

- Nam, chịu được áp lực trong môi trường sản xuất.
300-400

17 Thợ máy

5

- Tốt nghiệp bằng sơ cấp nghề sữa chữa máy may công 

nghiệp.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.

250-400

103

Cách nộp hồ sơ và phỏng vấn: Ứng viên mang theo hồ sơ hoặc CV để vào phỏng vấn trực tiếp, hồ sơ thiếu có thể bổ sung sau khi phỏng vấn. 

(Hồ sơ đầy đủ bao gồm: 1. sơ yếu lí lịch có xác nhận của xã hoặc phường, 2. giấy khám sức khỏe mẫu đôi, 3. Sổ hộ khẩu và chứng minh nhân 

dân( cả 2 đều phải công chứng) 4. giấy xác nhận không tiền án, tiền sự, 5. 3 ảnh thẻ 3x4 6. bằng cấp, chứng chỉ...

Liên hệ chi tiết: Mr Nguyễn Út - email: ut.nguyen@scavi.com.vn hoặc số điện thoại: 0935 29 55 66

Mô tả chi tiết từng vị trí công việc sẽ trao đổi trong lúc phỏng vấn.

Tổng cộng Vị trí


