
 

 

   

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Wipro Unza Việt Nam trực thuộc ngành hàng Tiêu dùng và Hệ thống chiếu sáng Wipro của Tập đoàn Wipro 
Enterprise, là công ty chuyên sản xuất các sản phẩm chăm sóc cá nhân hàng đầu. Wipro Unza có mặt ở Việt Nam từ 
năm 1996, với các nhãn hàng nổi tiếng như Enchanteur, Romano, Eversoft, Izzi, Gervenne, Bio-Essence...và là công ty 
lớn thứ 3 về ngành hàng chăm sóc cá nhân tại Việt Nam. 

 Tầm nhìn của Wipro Unza là trở thành công ty hàng tiêu dùng quốc tế hàng đầu, nơi con người được đầu tư và phát 
triển hết tiềm năng thông qua quá trình sáng tạo ra những những nhãn hàng mang lại niềm phấn khởi cho người tiêu 
dùng. 

THỜI GIAN: 3 tháng 

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Wipro Unza Việt Nam, Số 7, đường 4, VSIP 1, Thuận An, Bình Dương 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

- Chịu trách nhiệm tham gia xây dựng hoàn thành hệ thống kiểm soát chất lượng EMS & OHSAS … 

- Thực hiện các thí nghiệm và kiểm tra hàng hóa. 

- Các công việc được cấp trên giao. 

QUYỀN LỢI 

- Được tham gia đào tạo, huấn luyện thực hành & tham gia thực hiện các dự án công ty. 

- Phụ cấp hàng tháng & Ăn trưa tại công ty 

- Có xe buýt công ty đưa đón nếu ở Tp. HCM 

YÊU CẦU 

- Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành hoá và quản lý chất lượng 

- Thời gian làm việc: giờ hành chính (8h-16h30) từ thứ Hai đến thứ Bảy 

- Trung thực, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, nhiệt hình, nắm bắt vấn đề nhanh và sáng tạo.  

- Có đam mê với lĩnh vực Quản lý chất lượng và Ngành công nghiệp hàng tiêu dùng nhanh.  

- Biết vi tính văn phòng 

 

THỰC TẬP SINH PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  

Ứng viên gửi hồ sơ gồm: Sơ yếu lý lịch + hình 3x4 + Bằng tốt nghiệp/Bảng điểm tại  

Công ty Wipro Unza Việt Nam, Số 7, Đường 4, VSIP1, Thuận An, Bình Dương  

Người liên hệ: Trần Thị Trúc Quỳnh – Phòng Nhân sự 

Hoặc qua email quynh.tranthitruc@wipro-unza.com  
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