
  

CÔNG TY TNHH DECORNOW  

Đ/c: Số 2290 Quốc Lộ 1A, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp. HCM  

(Cao Ốc Thái An)  

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG  

Vị trí: Quản đốc Xưởng sản xuất  

1. Mô tả công việc:  

- Chịu trách nhiệm trong việc điều hành hoạt động sản xuất của Xưởng sản 

xuất.   

- Điều phối hoạt động sản xuất của Xưởng theo nhiệm vụ, kế hoạch được 

giao, tổ chức phân công công việc, tối ưu hóa năng suất lao động nhân viên 

đáp ứng tiến độ và chất lượng sản xuất.   

- Quản lý toàn bộ máy móc, thiết bị, vật tư sản xuất, thành phẩm, bán thành 

phẩm, kho bãi hàng hóa.  

- Lập kế hoạch sản xuất và tổ chức triển khai sản xuất theo quy trình sản xuất, 

đơn đặt hàng, kế hoạch được giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, số 

lượng.    

- Giám sát chất lượng, theo dõi tiến độ, theo dõi năng suất công việc. Sắp xếp, 

bố trí, phát triển nhân lực phù hợp, đúng chức năng và năng lực của mỗi 

nhân viên.   

- Phối hợp với các bộ phận khác để nghiên cứu, triển khai các sản phẩm mới, 

cải tiến sản phẩm cũ.   

- Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng nhằm giảm tỉ lệ sai hỏng của 

sản phẩm và tăng hiệu quả sử dụng vật tư, máy móc, nhân lực.   

- Quản lý, tổ chức thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị sản xuất.   



- Tổng hợp báo cáo về hệ thống trang thiết bị máy móc của nhà máy để có đề 

xuất mua sắm, sửa chữa.     

- Quản lý số lượng và chất lượng nguồn nguyên vật liệu chính và các nguyên 

vật liệu phụ để đảm bảo sản xuất.    

- Hỗ trợ sản xuất, đào tạo nhân sự chuyên cần.  

- Thực hiện các báo cáo công việc theo yêu cầu.  

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám Đốc Điều Hành  

2. Yêu cầu công việc:  

- Nam tuổi từ 26, Trình độ học vấn tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành 

kỹ thuật in, cơ khí, quản trị kinh doanh hoặc những ngành liên quan.   

- Kinh nghiệm có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến quản lý 

sản xuất, quản lý thiết kế, điều hành xưởng sản xuất.  

- Có kinh nghiệm sử dụng máy in UV, máy CNC, máy cắt laser, cắt decal,....  

- Có kinh nghiệm sử dụng cơ bản phần mềm photoshop, CorelDRAW.  

- Có kinh nghiệm làm việc sản xuất trong ngành quảng cáo, nội thất, đèn,...  

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất tranh, lĩnh vực in quảng cáo, 

nội thất, đèn,..   

- Có năng lực quản lý nhân sự, sắp xếp công việc tốt.   

- Là người tận tâm, trung thực, làm việc hết mình vì sự phát triển chung.  

- Năng động, nhiệt huyết, trung thực và có trách nhiệm đối với công việc.  

- Có khả năng chịu được áp lực công việc cao.  

- Là người tận tâm, trung thực, làm việc hết mình vì sự phát triển chung.  

  3. Quyền lợi:  

- Lương cứng thỏa thuận + Thưởng  

- Làm càng hiệu quả thưởng càng nhiều công bằng dân chủ, thưởng lương 

tháng 13.  

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.  

- Cơ hội thăng tiến cao, môi trường làm việc công nghệ hiện đại, chuyên 

nghiệp và ổn định lâu dài, lắng nghe ý kiến nhân viên.  



- Annual leave 1 ngày/ tháng, nghỉ lễ, tết, hiếu hỉ theo luật lao động hiện hành, 

Team building, du lịch hàng năm.  

- Mỗi tháng tổ chức 1 ngày Happy Day để tổ chức ăn uống, vui chơi cho nhân 

viên thoải mái tinh thần, gắn kết.  

- Xét tăng lương 1 năm/lần hoặc theo biểu hiện công việc của bản thân.  

- Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện 

để phát triển bản thân.  

4. Thời gian làm việc:  

Thời gian làm việc: 7h30 – 11h30 và 13h – 17h từ thứ 2 đến Thứ 7  

5. Liên hệ:  

- Email: Hr01@kayrusgroup.com (Tiêu đề ghi rõ vị trí ứng tuyển)  

- Ms Trà – 035 473 8837  



  


