
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH CAN SPORTS
VIỆT NAM

 Công ty CAN SPORTS VIETNAM có vốn đầu tư 100% nước ngoài, có trụ sở đặt tại 
Tây Ninh, là một doanh nghiệp chuyên sản xuất các loại giày thể thao, giày đá banh 
nhãn hiệu Nike danh tiếng trên thế giới.
       Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên có tiềm năng và năng lực cho những vị trí 
sau:

I. VỊ TRÍ CẦN TUYỂN
1. NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG
Mô tả công việc:
- Đọc và hiểu tiêu chuẩn của Nike, qui định pháp luật về HSE, các lưu trình, hướng dẫn 
thao tác công việc như: an toàn điện, an toàn PCCC, an toàn máy móc, an toàn hóa chất, 
môi trường làm việc, quản lý nhà ăn, quản lý sức khỏe.
- Kiểm tra xưởng về các vấn đề HSE
- Kiểm tra các vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm tại nhà ăn
- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện công việc HSE
- Đo đạc môi trường lao động nội bộ
Yêu cầu công việc:
- Tốt nghiệp Đại học
- Chuyên ngành Kỹ thuật an toàn môi trường/ Bảo hộ lao động
- Có khả năng đọc hiểu văn bản tiếng Anh/ Hoa, giao tiếp tiếng Anh/ Hoa là một lợi thế
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng(word, excel, powetpoint, visio,…)
- Có khả năng xem xét, phân tích và đánh giá vấn đề
- Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc dưới áp lực
- Khả năng diễn đạt, thuyết trình tốt
- Quản lý thời gian và sắp xếp công việc hiệu quả
- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

2. NHÂN VIÊN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
Mô tả công việc:
- Đọc và hiểu tiêu chuẩn Nike, qui định pháp luật về môi trường, các lưu trình, hướng 
dẫn thao tác công việc: lưu trình quản lý nước thải, rác thải trong công ty, hướng dẫn 
thực hiện việc báo cáo quý gửi Nike, các báo cáo môi trường gửi cho Sở Tài Nguyên 
Môi Trường.
- Tìm hiểu phạm vi hoạt động của ES trong nhà máy( xưởng, khu xử lý nước thải, nhà 
rác, kho hóa chất, phòng pha sơn, phòng pha keo,…)



- Kiểm tra xưởng về các vấn đề liên quan đến ES( theo biểu kiểm tra hướng dẫn của 
Nike) và cách thực hiện đánh điểm của Biểu tự kiểm tra và đánh giá kết quả ES của 
Nike
- Tham gia cân rác nguy hại và học cách làm” Chứng từ chất thải nguy hại” và “ Báo cáo
chứng từ chất thải nguy hại”, cách cập nhật” Sổ chủ nguồn thải”
- Tìm hiểu cách thực hiện kiểm tra chất lượng nước thải
- Tìm hiểu những dòng chất thải chính của Nike và những loại rác hiện phát sinh ở công 
ty
- Tìm hiểu hệ thống xử lý nước thải, qui trình xử lý, vị trí của hố thu gom nước thải, 
cống xả thải
- Tìm hiểu cách cập nhật danh mục pháp luật liên quan đến môi trường
- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện công việc ES khác
- Tìm hiểu tài liệu huấn luyện cho nhân viên mới và học cách huấn luyện, chuẩn bị huấn 
luyện nội bộ
Yêu cầu công việc:
- Tốt nghiệp Đại học
- Chuyên ngành Quản lý môi trường/ Kỹ thuật môi trường
- Có khả năng đọc hiểu văn bản tiếng Anh/ Hoa, giao tiếp tiếng Anh/ Hoa là một lợi thế
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng(word, excel, powetpoint, visio,…)
- Có khả năng xem xét, phân tích và đánh giá vấn đề
- Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc dưới áp lực
- Khả năng diễn đạt, thuyết trình tốt
- Quản lý thời gian và sắp xếp công việc hiệu quả
- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
3. NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHỨNG TỪ
Mô tả công việc:
- Tìm hiểu về hệ thống tiêu chuẩn của Nike( CTPAT, HSE)
- Tìm hiểu về những qui định của sổ tay nhân viên, làm quen với những vấn đề liên quan
đến nhân sự tại bộ phận: điểm danh, báo cơm và giải quyết các thủ tục về nhân sự
- Tìm hiểu về tiêu chuẩn của hệ thống quản lý ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
- Tìm hiểu cơ cấu tổ chức của công ty, mã của các bộ phận, cách viết trình tự, biểu mẫu, 
cách phiên mã số tài liệu
- Tìm hiểu về chương trình CTPAT và những qui định liên quan
- Học cách huấn luyện về chương trình CTPAT cho công nhân viên mới
Yêu cầu công việc:
- Tốt nghiệp Đại học- Cao Đẳng
- Có kiến thức cơ bản liên quan đến Quản lý chứng từ/ Quản lý chất lượng ISO 
9001/ISO 14001/OHSAS 18001
- Có khả năng đọc hiểu văn bản tiếng Anh/ Hoa, giao tiếp tiếng Anh/ Hoa là một lợi thế
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng(word, excel, powetpoint, visio,…)
- Có khả năng xem xét, phân tích và đánh giá vấn đề
- Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc dưới áp lực



- Khả năng diễn đạt, thuyết trình tốt
- Quản lý thời gian và sắp xếp công việc hiệu quả
- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
II. PHÚC LỢI CÔNG TY
- Thu nhập hấp dẫn, môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả ( lương 
thỏa thuận theo năng lực làm việc)
- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Bộ luật Lao động (BHXH, BHYT...) và theo 
quy định của Công ty, lương tháng 13 theo quy định nhà nước
- Được hưởng các chế độ đãi ngộ xứng đáng, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm
- Xét duyệt tăng lương 2 lần/1 năm tùy theo năng lực
- Được tạo cơ hội phát triển, nâng cao kỹ năng, chuyên môn qua các khóa đào tạo 
chuyên nghiệp

III. THÔNG TIN CÔNG TY
CÔNG TY CAN SPORTS VIỆT NAM
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