
TẬP ĐOÀN CRYSTAL TUYỂN DỤNG 

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT TƯƠNG LAI 
(PRODUCTION ASSOCIATE) 

Tập đoàn Crystal, Hồng Kông là nhà sản xuất hàng may mặc cho các nhãn hiệu 

nổi tiếng thế giới với 20 nhà máy và trên 64,000 lao động tại Trung Quốc, Sri 

Lanka, Bangladesh, Việt Nam, Cam-pu-chia....  

Để chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng sản xuất với quy mô lớn tại VN, chúng tôi có 

nhu cầu tuyển dụng sinh viên xuất sắc năm cuối hoặc sinh viên mới tốt nghiệp 

cho vị trí Giám đốc sản xuất tương lai (Production Associate)  

1. Chế độ cho ứng viên trúng tuyển 

➢ Mức lương trong 3 năm đào tạo: 22 triệu/tháng; 13 tháng/năm 

➢ Chương trình đào tạo và phát triển rõ ràng 

➢ Thăng chức lên Phó Giám đốc Sản xuất sau 3 năm đào tạo và thực hành 

➢ Có cơ hội học tập tại nước ngoài 

➢ Miễn phí toàn bộ ăn + ở 

➢ 2 lần vé khứ hồi về thăm gia đình/ năm 

➢ Mời gia đình thăm nơi làm việc  

➢ Các chế độ khác 

2. Yêu cầu đối với ứng viên 

➢ Điểm TB chung 7.0/10 trở lên hoặc tương đương 

➢ Các chuyên ngành Kỹ thuật (Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, Quản lý Công 

nghiệp, Dệt May, Cơ khí, Điện, Điện tử, Tự động hóa …) 

➢ Có tiềm năng lãnh đạo, khả năng học hỏi nhanh, sẵn sàng đón nhận thử 

thách 

➢ Kỹ năng giao tiếp tốt bằng cả Tiếng Anh và Tiếng Việt 

➢ Đam mê ngành công nghiệp Dệt may 

➢ Sẵn sàng làm việc tại Hải Dương/Bắc Giang 



3. Quy trình tuyển dụng: 3 vòng 

Vòng 1: Tổ chức hội thảo và Phỏng vấn sơ tuyển tại trường – Tháng 4/2017 

Lịch Hội thảo và Phỏng vấn vòng 1 trực tiếp tại các trường: 

TT Trường ĐH Ngày giờ Địa điểm 

2 ĐH Sư phạm Kỹ thuật 

TPHCM 

15/4/2017 

(9h00-17h00) 

Hội trường Lớn 

 

3 ĐH Bách khoa TPHCM 16/4/2017 

(9h00-17h00) 

Hội trường Hòa 

Bình (110-B6) 

Vòng 2: Kiểm tra trực tuyến – Tháng 5/2017  

Vòng cuối: Phỏng vấn vòng cuối tại Hải Dương với toàn bộ chi phí vé máy bay 

đi lại, ăn ở trong 3 ngày ra phỏng vấn do Công ty chi trả: Tháng 6/2017  

Xin mời các bạn sinh viên năm cuối, SV mới tốt nghiệp hoặc mới đi làm trong 

vòng 1 năm tham dự hội thảo và phỏng vấn. Khi đi mang theo CV bằng tiếng 

Anh.  

Ứng viên không kịp tham dự hội thảo và phỏng vấn theo lịch trên vui lòng 

gửi CV bằng tiếng Anh và liên hệ:  

o Ms. Hương (Christina)  

o Email: rgnthuonghr@crystal-regent.com.vn 

o Mobile: 0981 195 968 

o Facebook: https://www.facebook.com/CrystalAssociateCareers/ 

o Website:      www.crystalgroup.com  
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