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  CÔNG TY `2
TRÁCH NHIỆ HỮU

GIÁM ĐỊNH :

THÔNG BÁO TUYẾN DỤNG

Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh có nhu cầu tuyển dụng

09 nhân viên làm việc tại Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh, 80 Bà Huyện Thanh Quan,

.Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể như sau:

I.. VỊ TRÍ: Giám định viên

1. Yêu cầu:

~_ Trình độ: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Điện, điện tử, Cơ

~_ Tiếng Anh: thành thạo.

Vi tính: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng: Word, Excel,...

- Yêu cầu khác: Nam, không quá 35 tuổi, sức khỏe tốt. Chấp nhận đi công tác xa

và làm việc ngoài giờ hành chính (khi cần).

2. Mô tả công việc:

- Thực hiện công tác giám định/ đánh giá sản phẩm tại hiện trường.

- Xử lý hồ sơ giám định/ chứng nhận, chứng thư tại công ty.

- Quản lý công tác hiện trường.

- Thực hiện công việc khác do Lãnh đạo phân công.

G
. Số lượng: 09 người

QUYỀN LỢI:

-_ Thu nhập từ 10 triệu đến 20 triệu.

-_ Phụ cấp ăn trưa, điện thoại, xăng

- Được hưởng đẩy đủ các chế độ theo quy định Bộ Luật Lao động và theo Quy định

của Công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Được đào tạo thêm

để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tay nghề. ~

HÒ SƠ DỰ TUYẾN GÒM:

-_ Đơn xin việc viết tay;

- Bản CV nêu rõ quá trình làm việc của bản thân trước đây;

~_ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc đơn vị công tác);

Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện cấp quận, huyện trở lên cấp (thời gian khám
cách thời gian dự tuyên không quá 03 tháng);

- Bản sao giấy khai sinh (có chứng thực);

~ Bản sao các loại văn bằng, chứng chỉ (có chứng thực);

02 ảnh 4x6.
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IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỄM NỘP HỖ SƠ:

~_ Nộp hồ sơ trực tiếp tại: Ban Nhân sự (Ms. Huỳnh Kim — Ban Nhân sự - Công ty

TNHH Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh - 80 Bà Huyện Thanh Quan,

Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh).

- Điện thoại: 028.39351226 Di động: 0975719393

- Email: lehuynhkim93@gmail.com; nhạnsu.hcm@vinacontrol.com.vn

- Các ứng viên có hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện sẽ được thông báo Để

biết thêm thông tin về tổ chức và hoạt động của Công ty, xem tại website:

WwwW.vinacontrol.com.vn / www.vinacontrol.vn


