
Hoan nghênh các bạn sinh viên sắp tốt nghiệp gửi sơ yếu lí lịch qua mail: recruitment@pyv.com.vn  

Thông tin chi tiết tham khảo tại : http://www.pouchen.com/index.php/en/ 

Tuyển dụng 

Phương thức ứng tuyển 

Thông tin liên hệ 
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Vị trị Nội dung công việc Yêu cầu công việc 

Nhân viên lập 
trình 

 Lập trình phát triển hệ thống SAP, MES, ... 
 Quản lí hệ thống toàn khu vực Việt Nam 
 Hoạch định và thúc đẩy hệ thống 

Ưu tiên sinh viên mới tốt nghiệp ngành 
CNTT 
Thông thạo ngoại ngữ là một lợi thế 

Nhân viên 
hành chánh 
văn phòng 

 Phụ trách công việc hành chánh văn phòng: 
trợ lí, biên phiên dịch, giá thành… 

Thông thạo ngoại ngữ tiếng Trung 
Biết vi tính văn phòng  

Nhân viên kế 
toán thuế 

 Xử lý và báo cáo các loại thuế vụ 
 Xử lý và kiểm tra hóa đơn, chứng từ 
 Phân tích và thiết lập báo biểu tài vụ 

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kinh tế 
Thông thạo ngoại ngữ là một lợi thế 
Ưu tiên có kinh nghiệm kế toán 

 

 

    

 

We Are Hiring 
PouChen Group “PCG VN Chương trình Tuyển Dụng Sinh Viên 2017” 

Gửi sơ yếu lí lịch qua email để ứng tuyển , chủ đề mail vui lòng ghi rõ  “PCG VN 

Chương trình Tuyển Dụng Sinh Viên 2017” 

(08) 3876 2358 (Ext:7282) 

 D10/89Q Quốc Lộ 1A P.Tân Tạo Q.Bình Tân TPHCM 

 recruitment@pyv.com.vn 

PCG là tập đoàn sản xuất giày thể thao và giày đi bộ lớn nhất toàn cầu, đồng 

thời cũng là công ty sản xuất giày lớn nhất tại miền Nam Việt Nam, trên thế giới 

cứ mỗi 5 đôi giày thể thao, sẽ có 1 đôi giày do tập đoàn PouChen sản xuất! Tập 

đoàn hoan nghênh tất cả các bạn sinh viên có thái độ tích cực chủ động, sáng 

tạo, tiềm năng, dám đối mặt thử thách, không ngừng học hỏi cái mới gia nhập 

vào tập đoàn chúng tôi, đồng hành và phát triển cùng chúng tôi. 

http://www.pouchen.com/index.php/en/

