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TẬP ĐOÀN HỒNG PHÚC 

CÔNG TY TNHH CN GIÀY AURORA VN 

Địa chỉ: Xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng 

Tel: 02253 645391    Fax: 02253 645390 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
V/v: Tuyển dụng nhân sự 

Vào làm việc cho Tập đoàn Hồng Phúc 

 

    Thành lập từ năm 2002 đến nay, Tập đoàn Hồng Phúc là một trong những tập 

đoàn dẫn đầu thế giới trong việc sản xuất các nhãn hiệu giày nổi tiếng thế giới như 

Converse, Clarks, Nike, Timberland, Puma, Ugg…. 

    Với sự phát triển ngày một lớn mạnh của tập đoàn, Hồng Phúc đã có trụ sở công 

ty ở Đài Loan, Trung Quốc, Việt Nam, Dominican và tiếp tục mở rộng phát triển ra thế 

giới. Trụ sở chính của tập đoàn tọa lạc ở thành phố Trung Sơn, Trung Quốc với số 

lượng công nhân viên của cả tập đoàn lên đến 130.000 người và hơn 20 nhà máy 

đang hoạt động sản xuất ở Việt Nam. 

    Các công ty trực thuộc tập đoàn, thuôc các tỉnh Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, 

Thanh Hóa 

• ALERON  FOOTWEAR VIETNAM FOOTWEAR CO.,LTD 

• ROLLSPORT VIETNAM FOOTWEAR CO,.LTD 

• SUN JADE VIETNAM FOOTWEAR LTD 

• ARESA VIETNAM FOOTWEAR CO.,LTD 

• ALENA VIETNAM FOOTWEAR CO.,LTD 

• ANNORA VIETNAM FOOTWEAR CO.,LTD 

• VENUS VIETNAM FOOTWEAR CO.,LTD 

• AURORA VIETNAM INDUSTRIAL FOOTWEAR CO.,LTD 

• ADORA VIETNAM FOOTWEAR CO.,LTD 

• ATHENA VIETNAM FOOTWEAR CO.,LTD  

• EVERBEST VIETNAM FOOTWEAR LTD 

• STATEWAY VIETNAM FOOTWEAR CO.,LTD 

• CONTINUANCE VIETNAM FOOTWEAR CO.,LTD 

• AMARA  VIETNAM  FOOTWEAR  CO., LTD 

• PANTA GROUP VIETNAM CO.,LTD 
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Hiện nay, do nhu cầu mở rộng sản xuất, Công ty chúng tôi đang cần tuyển 20 Kỹ sư 

Hóa học làm việc tại các Nhà máy ở Hải Phòng, Ninh Bình, Nam Định và Thanh Hóa với 

các nội dung sau: 

VỊ TRÍ MÔ TẢ CÔNG VIỆC YÊU CẦU CÔNG VIỆC 

 

 

 

 

Kỹ sư Hóa 

học 

⚫ Kiểm tra, hướng dẫn kiểm tra 

tất cả các hóa chất và các lưu 

trình thao tác liên quan đến hóa 

chất  

⚫ Hỗ trợ các bộ phận sản xuất giải 

quyết các vấn đề khác thường 

liên quan đến hóa chất (công 

thức, lực kéo...)   

⚫ Phối hợp nâng cao tỉ lệ thông 

qua của giầy lực kéo co gập, 

giảm VOC và giảm nguyên liệu 

cao su thừa và các công việc 

được phân giao khác. 

⚫ Tốt nghiệp Đại học Bách 

Khoa Hà Nội (chuyên ngành 

hóa học) 

⚫ Có khả năng giao tiếp, đọc 

hiểu Tiếng Anh. Ưu tiên biết 

thêm tiếng Trung. 

⚫ Đam mê nghề nghiệp, sáng 

tạo. 

⚫ Tính kỷ luật cao, trách nhiệm 

với công việc 

⚫ Khả năng làm việc nhóm và 

làm việc độc lập tốt. 

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ: 

⚫ Thu nhập hấp dẫn từ 7.000.000-13.000.000 VNĐ 

⚫ Tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp của Công ty và Khách hàng Nike 

⚫ Tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao đa dạng, hoạt động vì cộng đồng và phát 

triển bền vững 

⚫ Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, lâu dài và ổn định 

⚫ Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng, công bằng. 

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN: 

Ứng viên gửi hồ sơ dự tuyển qua địa chỉ email: Archer.Lee@hff-group.com  

HỒ SƠ XIN VIỆC BAO GỒM (ngôn ngữ tiếng Anh): 

⚫ 01 Sơ yếu lý lịch. 

⚫ 01 Bản tự giới thiệu bản thân. 

⚫ Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp hoặc các chứng chỉ có liên quan khác (nếu 

có) 

⚫ Ảnh 3x4 

 

 Công ty TNHH giầy AURORA Việt Nam 

Giám đốc bộ phận Nhân sự 
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