
Có một công ty đang thăm dò việc mở một xưởng may mặc tại Palacios. Công ty không thể 
tiến hành mở một cơ sở ngoại  trừ khi họ biết trước rằng họ có thể thuê đủ người để điền 
vào các vị trí quan trọng. Phần lớn các công việc sẽ là nhửng thợ  may. Tập đoàn Phát triển 
Kinh tế Palacios và Giải pháp Nhân Lực đã được yêu cầu thực hiệnmột  Khảo cứu Lao động để 
chứng minh rằng Palacios có một lực lượng lao động để thực hiện công việc nầy. 

Thợ Máy May (người điều khiển) 

Thợ Máy May làm những gì? 
Các thợ may khâu lại các mảnh vải để thành quần áo. Chúng tôi tập trung vào đan, áo thun, áo sơ mi dệt, 
polos, đồng phục, quần, váy, quần short, và đồ mặc thể thao. Phần lớn công việc được thực hiện bằng các 
máy may công nghiệp tiêu chuẩn, trong lúc đó có nhửng công việc đòi hỏi phải sử dụng máy móc chuyên 
dụng dựa theo máy vi tính. Khi sử dụng máy may dựa theo máy vi tính, người thợ máy may nầy phải lấp 
hàng may mặc vào trong máy, thường là cổ áo và cổ tay áo. 

Để thực hiện vai trò này, bạn cần phải: 

• Làm việc nhanh nhẹn và chính xác

• chú ý đến chi tiết

• Có thể sử dụng các thiết bị máy vi tính

• Có khả năng tập trung xuất sắc

• Làm việc trong môi trường của toán

• Làm việc dưới áp lực và thời hạn chặt chẽ

Tôi có cần một trình độ chuyên môn hay không? 

Không có một đòi hỏi nào  đặt ra để trở thành một Người Thợ Máy Máy, tuy nhiên chúng tôi 
mong muốn bạn có trình độ cơ bản về may vá. Các người thợ may có nhiều kinh nghiệm trên 
các máy may công nghiệp khác nhau là những ứng viên tuyệt vời.

Xin vui lòng  hoàn thành bản khảo sát lao động đính kèm và gửi trở lại:

Mike Ferdinand   hoặc là   Carolyn Thames  
420 Main Street      Workforce Solutions  
Palacios, Texas 77465                  Carolyn.thames@wrksolutions.com 
Palacios, Texas 77465 
Office (979-245-8913         
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Khảo cứu lao động 

• Bạn có quan tâm đến một việc làm sản xuất không? 
• Có hay không 

• Bạn có kinh nghiệm là một thợ Máy May hay không? 
 Có hay không 

• Nếu có, bạn đã may cho Công việc hay là cho Giải trí? 
 Công việc hay là giải trí 

• Bạn có  quan tâm đến việc được huấn luyện để làm một 
thợ máy may hay không? 

 Có hay không 

• Xin vui lòng liệt kê nhửng kinh nghiệm việc làm gần đây 
nhất của bạn? 

 ____________________________________________ 
 ____________________________________________ 
 ____________________________________________ 
  
• Cách tốt nhất để công ty liên hệ với bạn là gì? 

 ________________________ (điện thoại, email, v.v ...) 

• Chúng tôi có thể chia sẻ dử kiện của bạn với công ty 
không? 

 Có hay không


