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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Kính gửi: Trường Cao đẳng nghề Hải Dương 

Công Ty TNHH Best Pacific Việt Nam là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản 

xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác. Công ty cung cấp sản phẩm cho 

các hãng đồ lót, đồ bơi và đồ thể thao hàng đầu thế giới như Chantelle, Victorias 

Secret, Triump, Adidas, Nike, Puma,.. 

Được sự đồng thuận của Quý nhà trường, công ty TNHH Best Pacific VN chúng tôi xin 

được thông báo tuyển dụng tháng 8.2021 các vị trí như sau: 

STT Vị trí cần tuyển Số lượng 

cần tuyển 

Yêu cầu công việc 

1 Nhân viên kinh doanh 8 

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên  

- Tin học văn phòng thành thạo 

- Biết tiếng Trung/Anh là một lợi thế 

2 Nhân viên kỹ thuật 10 

- Nam 

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên các 

chuyên ngành: Điện, cơ khí, hàn và 

các chuyên ngành liên quan 

- Không yêu cầu kinh nghiệm 

3 Nhân viên IT 3 

- Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT 

- Kiến thức cơ bản Quản trị hệ thống 

mạng và Bảo mật (Microsoft security, 

Comptia – Security+, SCNP …) 

4 
Nhân viên Kế hoạch sản 

xuất 
5 

- Tin học văn phòng thành thạo 

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

- Biết tiếng Anh hoặc Trung là một lợi 

thế 

 

 Ứng viên có nhu cầu ứng tuyển vui lòng liên hệ theo hotline: 0971.262.886 hoặc gửi 

CV về địa chỉ: tuyendung@bestpacific.com 
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