Công ty TNHH TM DV XNK Đông Hải
16 Đường 902 Tạ Quang Bửu , P.5,
Q.8, Tp.HCM
ĐT : (028) 39813358 Fax : (028)
39813359

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Số: 200818/TB-TD

1. Vị trí tuyển dụng: + Nhân viên kỹ thuật: 02 người.
+ Nhân viên kinh doanh: 02 người
2. Trình độ chuyên môn:
+ Kỹ thuật: tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành Khoa học kỹ thuật, điện, điện tử, tự động hóa…
không yêu cầu kinh nghiệm.
+ Kinh doanh: tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành Hóa, thực phẩm, Thú y, Thủy sản, Công nghệ
Sinh Học… không yêu cầu kinh nghiệm.
3. Yêu cầu:
- Nhân viên Kỹ thuật : Nam, NV Kinh doanh: Nam - nữ ; tuổi từ 20 đến 30 tuổi, sức khỏe tốt;
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, nghiêm túc trong công việc;
- Sử dụng thành thạo các phần phềm Word, Excel, Power Point;
- Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh
- Gắn bó lâu dài với Công ty, chấp nhận sự điều động, phân công công tác của BGĐ.
4. Quyền lợi, nghĩa vụ:
- Thực hiện theo Luật Lao động và theo quy định của Công ty;
- Thử việc 2 tháng.
- Khi tuyển dụng chính thức được Công ty đóng các loại Bảo hiểm theo luật lao động, được
hưởng lương cơ bản, phụ cấp, thưởng và các chế độ khác của Công ty.
5. Hồ sơ gồm có:
- Đơn xin việc;
- Bằng tốt nghiệp chuyên môn, Bảng điểm;
- Sơ yếu lý lịch (xác nhận của Chính quyền hoặc cơ quan quản lý);
- Giấy khám sức khỏe chưa quá 6 tháng;
- Bản chụp Chứng minh thư Nhân dân 2 mặt;
- Các văn bằng, chứng chỉ khác (Nếu có);
- Ghi địa chỉ và số điện thoại liên lạc trên bìa hồ sơ.
6. Nộp hồ sơ: tại Công ty TNHH TMDV XNK Đông Hải (16 Đường 902 Tạ Quang Bửu,
Phường 5, Quận 8, HCM). Hoặc email: info@donghaivn.com
CÔNG TY TNHH TM DV XNK ĐÔNG HẢI
GIÁM ĐỐC

