TUYỂN DỤNG NGÀNH MAY
[HN] Công ty Bibo Mart tuyển gấp 04 Nhân viên Thiết kế thời trang + Ra rập + Merchandise – ưu
tiên sinh viên mới ra trường có kinh nghiệm 6 tháng – 1 năm trở lên
Yêu cầu chung:
-

Ứng viên có kinh nghiệm trong đúng mảng công việc liên quan từ 6 tháng - 1 năm trở lên.

-

Ứng viên chưa có kinh nghiệm làm được các MTCV nào, sẽ được đào tạo nâng cao tay nghề trong thời
gian làm việc

- Cẩn thận, trách nhiệm, mong muốn gắn bó công việc lâu dài
Chế độ: mức lương từ 7 – 15 triệu/tháng++ (tùy tay nghề)
_ Thử việc 2 tháng
_ Thưởng tháng lương thứ 13++
_ Ký Hợp đồng đầy đủ (được hưởng đầy đủ các chính sách về Bảo hiểm, có ngày Nghỉ lễ, Nghỉ phép, Nghỉ mát
theo quy định)
_ Tham gia đầy đủ các hoạt động đào tạo, teambuilding, nghỉ hè trong công ty
Thời gian làm việc: từ thứ Hai đến hết sáng thứ Bảy (sáng: 8:00-12:00; chiều: 13:00-17:00)
Địa điểm làm việc: Công ty Bibo Mart, tầng 10, tòa nhà Handico (đối diện tòa nhà Keangnam), đường Phạm
Hùng, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội
Ứng tuyển liên hệ anh Thanh – email: thanhnh@bibomart.net (ĐT/ Zalo: 0912 426 476)
1)MTCV - NV Merchandise:
_ Nhận yêu cầu sản xuất từ Trưởng phòng sản xuất
_ Lên lệnh sản xuất bao gồm: Lệnh sản xuất, bảng giá cost, đề xuất nguyên phụ liệu
_ Ký hợp đồng, phụ lục hợp đồng với nhà máy – đảm bảo đủ thông tin đơn giá, thời gian đồng bộ, thời gian xuất
hàng
_ Chuẩn bị nguyên phụ liệu, đồng bộ cho nhà máy
_ Chốt định mức bàn cắt
_ Giải quyết phát sinh thừa thiếu nguyên phụ liệu
_ Quyết toán, hoàn thiện hồ sơ thanh lý phụ lục hợp đồng
_ Lập báo cáo chi tiết đơn hàng theo nhà máy
2) MTCV - NV Ra mẫu:
_ Ra rập mẫu thời trang theo hình ảnh thiết kế, mẫu sống
_ Xây dựng form dáng chuẩn, ra bộ thông số kỹ thuật cho các dòng sản phầm theo yêu cầu
_ Chỉnh sửa mẫu F2 theo yêu cầu của biên bản duyệt mẫu, kết hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thiện thiết kế
_ Phối hợp với bộ phận may mẫu để hoàn thiện sản phẩm theo đúng ý tưởng thiết kế
_ Tính toán định mức cho từng sản phẩm, kiểm tra độ có vải trước khi sản xuất
3) MTCV - NV Thiết kế thời trang:
_ Tìm hiểu và nghiên cứu xu hướng thiết kế
_ Lên ý tưởng thiết kế sản phẩm mới cho bộ sưu tập
_ Tìm hiểu các loại vật tư khác nhau để định hướng thiết kế
_ Làm việc với các đơn vị gia công để phát triển graphic và tiến độ mẫu test cho trưởng phòng
_ Quyết định các nguyên phụ liệu đi kèm với mẫu vẽ của mình
_ Làm bản tác nghiệp đầy đủ theo mẫu cho các mẫu vẽ

========================================================================
GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY BIBOMART:
Được thành lập vào năm 2006, Hệ thống cửa hàng Mẹ & Bé Bibo Mart thuộc quyền quản lý của Công ty cổ phần
Bibo Mart, chuyên cung cấp các sản phẩm vô cùng đa dạng đáp ứng tất cả các nhu cầu cho Mẹ và Bé trong giai
đoạn từ 0 đến 6 tuổi. Các sản phẩm của các thương hiệu uy tín trên thế giới như: Combi, Chicco, Fisher-price,
Farlin, Hipp, DrBrown...đều được kiểm tra và chứng nhận an toàn cho sức khỏe của Mẹ & Bé.

Trải qua 14 năm hình thành và phát triển, Bibo Mart là Hệ thống cửa hàng Mẹ & Bé uy tín nhất tại Việt Nam hiện
nay với hơn 140 cửa hàng tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và nhiều tỉnh thành trong cả nước. Bibo Mart đang tiếp
tục không ngừng mở rộng Hệ thống.

Bibo Mart chiếm được lòng tin của hơn 80.000 mẹ bầu bởi chúng tôi là Địa chỉ cung cấp đồ sơ sinh Số 1 tại Việt
Nam hiện nay. Bibo Mart là nhà nhập khẩu và phân phối trực tiếp các dòng sản phẩm cao cấp cho bé từ Thái Lan,
Hồng Kông, Pháp, Tây Ban Nha...

Để chuẩn bị nguồn lực kịp thời cho kế hoạch phát triển, Bibo Mart mong muốn được hợp tác với nhiều ứng viên
giàu kinh nghiệm để trở thành những đồng đội của chúng tôi.
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