
 CÔNG NHÂN  
Vị trí CN Hàn CN Điện công nghiệp CN kỹ thuật xây dựng 

Số lượng tuyển: 20 5 10 

Giới tính: Nam 

Độ tuổi: 18-40 Kinh nghiệm: Không yêu cầu 

Trình độ học vấn: Sơ cấp/ Trung cấp nghề 

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp chuyên ngành hàn/ sắt hàn, điện công nghiệp, xây dựng hoặc các 

chuyên ngành có liên quan 

Nơi làm việc: Công trường miền Nam tại TP. HCM 

Công trường Tây Nguyên tại Gia Lai và Đăk Lăk 

Yêu cầu chung: - Đi làm luôn 

- Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có ý thức đoàn kết. 

- Gắn bó lâu dài với công ty. 

- Có sức khỏe tốt 

Quyền lợi: -   Thu nhập khởi điểm từ 8-12 triệu đồng/ tháng tùy theo năng lực và kết quả làm 

việc, khoán theo công việc. 

- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty, được tham gia BHXH, 

BHYT, BHTN theo đúng Quy định của Pháp luật. 

- Được cấp phát trang thiết bị bảo hộ trong quá trình lao động theo đúng quy định 

của Luật an toàn lao động 

- Đảm bảo công việc ổn định khi làm việc tại công ty. 

- Hỗ trợ phương tiện, chi phí đi lại theo lệnh điều động của công ty. 

Các công trường có xây dựng nán trại, nhà ở cho CBCNV. 

Mức lương: 

Từ 8-12 triệu đồng/ tháng 

(Khoán theo công việc) 

Mô tả công việc: - Làm việc tại các công trình của công ty, theo lệnh điều động của công ty và 

chỉ huy trưởng công trường 

Thời gian làm việc Toàn thời gian cố định, có thể tăng ca theo tính cấp thiết của công việc 

Liên hệ: 
 

- Ms Trang – Phòng HCNS 

- Địa chỉ: 176A Nguyễn Đình Hoàn, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

- Số điện thoại: 024 3756 0088 

- Email: hanhchinhdaithientruong@gmail.com 
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