Mã số nhà tuyể n d ụng

201901

Mã số 21.11 CÔNG TY HƯNG NGHIỆP FORMASA TUYỂN DỤNG 200 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG,
05 NAM NHÂN VIÊN BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG, 07 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG, 03 NHÂN VIÊN
PHÒNG HÓA NGHIỆM
Trình đ ộ

Không yêu cầu

N g à nh ng hề

zzz Ngành khác

Số lư ợ ng tuyể n

260

G iớ i tính

Nam hoặc Nữ

Yê u cầ u chung
Lượt xem

260

Ngày tạo hồ sơ

11/01/2021

Ngày nộp hồ sơ

11/01/2021

Hạn nộp hồ sơ

Mô tả công việ c

CÔNG TY HƯNG NGHIỆP FORMASA (MÃ SỐ 21.11) Ngành nghề
sản xuất kinh doanh: Se sợi, sợi nhân tạo, điện, nylon, vải nhựa
PVC, da tổng hợp PU, màng nhựa PVC, BOPP, nhà máy nhiệt
điện 1. Vị trí tuyển dụng: 200 Nam/Nữ Lao động phổ thông, Trình độ: LĐPT, - TGLV: theo ca (8h/ca, 3ca); 2. Vị trí tuyển dụng:
50 Nam Nhân viên bảo trì/bảo dưỡng, - Trình độ: TC hoặc CĐ
chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí, Điện - Điện tử, Điện công nghiệp, TGLV: theo ca (8h/ca, 3ca); 3. Vị trí tuyển dụng: 07 Nam/Nữ
nhân viên văn phòng, - Trình độ: TC trở lên chuyên ngành Hóa
hoặc tiếng Trung, - TGLV: hành chính; 4. Vị trí tuyển dụng: 03 Nữ
Nhân viên phòng Hóa nghiệm, - Trình độ: TC hoặc CĐ chuyên
ngành Môi trường hoặc Hóa, - TGLV: theo ca (8h/ca, 3ca). - Yêu
cầu: chăm chỉ, trung thực, sức khỏe tốt, mong muốn gắn bó lâu
dài với sự phát triển của công ty. - Hạn chót nộp hồ sơ:
28/02/2021. - Chế độ: tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, trợ
cấp kết hôn bản thân, tang sự (bố mẹ, vợ chồng, con cái),... - Địa
bàn làm việc: Đồng Nai.

N ơ i là m việ c

Tỉnh Đồng Nai

Thờ i g ia n là m việ c

Thoả thuận

Lư ơ ng k hở i đ iể m

Thỏa thuận (vnđ)

Đến khi tuyển xong

Q uyề n lợ i
H ồ sơ g ồm

Đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, bản photo giấy khám sức khỏe, hộ
khẩu, CMND, bằng cấp có liên quan và 1 ảnh (3x4): ghi thông tin:
Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, trình độ … mặt sau ảnh.

G hi chú

Chi tiết xin vui lòng liên hệ Địa Chỉ: 50 Sư Vạn Hạnh - P.Hội
Thương, TP.Pleiku - Gia Lai. Điện Thoại: 0269.3824228. Fax:
0269.3824228

