
 
 

Mid-career Seminar & Interview 
 

UNIQLO - THE WORLD’S MOST DYNAMIC APPAREL COMPANY 

No.1 in Japan and No.3 worldwide (sales in apparel industry). 

Targeting to become the world’s No.1 apparel manufacturer & retailer in 2020! 

*UNIQLO is the mainstay operation of a holding company, Fast Retailing Co., Ltd. 

 
➢ Open Position: Full-time 

UNIQLO or GU Brand Production Supervisor 

UNIQLO or GU Brand Production Manager Candidate 

 
➢ Date： ①25-Feb-2018（Sun） ② 04-Mar-2018 (Sun) 

Seminar: AM 9:00 -11：30 

1st& & 2nd interview: PM 12:00-18:00 

（candidates will be informed prior to the interview） 

 

➢ Venue：UNIQLO CO.LTD Vietnam Representative Office 

6F Sunwah Tower, 115 Nguyen Hue Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Candidates welcome from AM 8:30 on seminar 

➢ Details： 
 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Nhân viên phụ trách quản lí các nhà máy , theo dõi tiến độ sản xuất và lịch trình xuất hàng, quản lí chất lượng ...các vấn đề quan trọng liên quan 
QCD của sản phẩm thương hiệu UNIQLO, GU thuộc tập đoàn Fast Retailing. 
 
YÊU CẦU CHUNG 
- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng. 
- Nhân viên giap tiếp tốt Tiếng Nhật hoặc Tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết). 
- Kinh nghiệm làm việc ở từ 2 năm trở lên ở mọi lĩnh vực (kinh nghiệm liên quan đến ngành may mặc là một lợi thế) 
- Có thể linh động đi công tác trong và ngoài nước hằng tuần. 
- Kỹ năng giao tiếp, thương lượng tốt. 
- Tính thần làm việc theo nhóm tốt, có thể làm việc với áp lực công việc cao. 
- Yêu thích lĩnh vực sản xuất mặt hàng may mặc. 
 
CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI 
- Mức lương thỏa thuận. 
- Lương tháng 13, thưởng năng lực hằng năm. 
- Bảo hiểm sức khỏe 24/24 và bảo hiểm theo qui định Việt Nam. 
- Du lịch công ty hằng năm 
- Tiệc tất niên 
- Hỗ trợ đi lại, công tác phí. 
  
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC  
Văn phòng đại diện UNIQLO tại Tòa Nhà Sunwah, Quận 1, TPHCM 
QUY TRÌNH PHỎNG VẤN 
Ứng viên phù hợp sẽ được mời tham dự hội thảo và 3 vòng phỏng vấn tại Văn phòng UNIQLO Việt Nam, Quận 1. TPHCM. 

 

➢ Content: Company introduction, message from the director and staffs 

➢ Job Descriptipn and Seminar Register: Deadline: 01-Mar-2018 

➢ Contact: Email : rec.vn.cl1@ags-vn.com Phone : 028-2229-7100 


