
 

Công ty TNHH Earth Corporation Việt Nam 
Lô C6, Đường N3 – KCN Nam Tân Uyên 

Một trong những công ty hàng đầu sản xuất các mặt hàng chăm sóc nhà cửa như: nước hoa xịt phòng, nước lau kính, nước lau 
sàn, Nước rửa nhà tắm, Nước rửa chén, thuốc xịt muỗi, sáp thơm… Nhãn hiệu “ Gift”, “ Ami”, “Red Foxx”, “ẢRS” 

CẦN TUYỂN GẤP  
CÔNG NHÂN QC BAO BÌ 
GIỚI TÍNH: NAM, NỮ         SỐ LƯỢNG: 04 NGƯỜI  
TUỔI: 18T - 35T.  
TRÌNH Độ: tốt nghiệp THPT trở lên 
 Mức lương:  lương thu nhập từ 7 đến 10 triệu 
     YÊU CẦU: Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn làm việc nhiệt tình, làm việc toàn thời gian. 

Hồ sơ: Hồ sơ làm tại địa phương: Bao gồm SYLL, Đơn xin việc, Đơn xin xác nhận hạnh kiểm, Hộ khẩu, 

CMND, bằng cấp liên quan, ảnh 3x4, giấy KSK. 

Ngoài ra công ty sẽ bao cơm trưa và nếu tăng ca sẽ có cơm chiều. 

 Công ty luôn quan tâm tới đời sống công nhân viên, có chính sách phúc lợi theo quy định nhà nước 

(BHXH, BHYT, BH tai nạn, chế độ khen thưởng và nhiều hoạt động, sinh hoạt bổ ích cho CNV). 

Liên hệ:  P. HCNM 0274.3652.641 trong giờ hành chính (từ 8h – 16h30). 

 Phỏng vấn vào lúc 9h30 hàng ngày, khi đi phỏng vấn mang theo CMND gốc. Không nhận hồ sơ giả. 



Công ty TNHH Earth Corporation Việt Nam 
Lô C6, Đường N3 – KCN Nam Tân Uyên 

Một trong những công ty hàng đầu sản xuất các mặt hàng chăm sóc nhà cửa như: nước hoa xịt phòng, nước lau kính, nước lau 
sàn, Nước rửa nhà tắm, Nước rửa chén, thuốc xịt muỗi, sáp thơm… Nhãn hiệu “ Gift”, “ Ami”, “Red Foxx”, “ẢRS” 

CẦN TUYỂN GẤP  
CÔNG NHÂN SẢN XUẤT 
GIỚI TÍNH: NAM, NỮ         SỐ LƯỢNG: 15 NGƯỜI  
TUỔI: 18T - 35T.  
TRÌNH ĐỘ: lao động phổ thông  
 Mức lương:  lương 6.500.000 trở lên 
     YÊU CẦU: Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn làm việc nhiệt tình, làm việc toàn thời gian. 

Hồ sơ: Hồ sơ làm tại địa phương: Bao gồm SYLL, Đơn xin việc, Đơn xin xác nhận hạnh kiểm, Hộ khẩu, 

CMND, bằng cấp liên quan, ảnh 3x4, giấy KSK. 

Ngoài ra công ty sẽ bao cơm trưa và nếu tăng ca sẽ có cơm chiều. 

 Công ty luôn quan tâm tới đời sống công nhân viên, có chính sách phúc lợi theo quy định nhà nước 

(BHXH, BHYT, BH tai nạn, chế độ khen thưởng và nhiều hoạt động, sinh hoạt bổ ích cho CNV). 

Liên hệ:  P. HCNM 0274.3652.641 trong giờ hành chính (từ 8h – 16h30). 

Phỏng vấn vào lúc 9h30 hàng ngày, khi đi phỏng vấn mang theo CMND gốc. Không nhận hồ sơ giả. 



Công ty TNHH Earth Corporation Việt Nam 
Lô C6, Đường N3 – KCN Nam Tân Uyên 

Một trong những công ty hàng đầu sản xuất các mặt hàng chăm sóc nhà cửa như: nước hoa xịt phòng, nước lau kính, nước lau 
sàn, Nước rửa nhà tắm, Nước rửa chén, thuốc xịt muỗi, sáp thơm… Nhãn hiệu “ Gift”, “ Ami”, “Red Foxx”, “ẢRS” 

CẦN TUYỂN GẤP  
CÔNG NHÂN KHO VÀ TỔ TRƯỞNG KHO 
GIỚI TÍNH: NAM, NỮ         SỐ LƯỢNG: 05 NGƯỜI  
TUỔI: 18T - 35T.  
TRÌNH ĐỘ:     lao động phổ thông  
           TRUNG CẤP TRỞ LÊN ĐỐI VỚI TỔ TRƯỞNG 
 Mức lương:  lương 6.500.000 trở lên 
     YÊU CẦU: Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn làm việc nhiệt tình, làm việc toàn thời gian. 

Hồ sơ: Hồ sơ làm tại địa phương: Bao gồm SYLL, Đơn xin việc, Đơn xin xác nhận hạnh kiểm, Hộ khẩu, 

CMND, bằng cấp liên quan, ảnh 3x4, giấy KSK. 

Ngoài ra công ty sẽ bao cơm trưa và nếu tăng ca sẽ có cơm chiều. 

 Công ty luôn quan tâm tới đời sống công nhân viên, có chính sách phúc lợi theo quy định nhà nước 

(BHXH, BHYT, BH tai nạn, chế độ khen thưởng và nhiều hoạt động, sinh hoạt bổ ích cho CNV). 

Liên hệ:  P. HCNM 0274.3652.641 trong giờ hành chính (từ 8h – 16h30). 

Phỏng vấn vào lúc 9h30 hàng ngày, khi đi phỏng vấn mang theo CMND gốc. Không nhận hồ sơ giả. 


