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Thông báo tuyển dụng – Kỹ sư và công nhân kỹ thuật điện, tự
động hóa, cơ khí

Số lượng tuyển dụng:

Kỹ sư điện và tự động hóa : 06

Kỹ sư cơ khí : 03

Công nhân kỹ thuật điện và tự động hóa : 40

Công nhân cơ khí : 30

Độ tuổi: dưới 45

Vị trí làm việc: Nhân viên kỹ thuật

Loại hình làm việc: Làm Việc theo dự án 2-3 năm hoặc toàn thời gian tùy thuộc vào năng lực và thái độ
làm việc.

Địa điểm làm việc: Bà Rịa Vũng Tàu

Yêu cầu trình độ: Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng, Trung cấp….

Yêu cầu có trách nhiệm trong công việc, chăm chỉ, cẩn thận, chịu được áp lực ,tham gia các khóa đào tạo
của Công ty, trực tiếp tham gia vào các dự án của công ty trong lĩnh vực dầu khí và nhiệt điện.

Thành thạo tiếng anh, tin học văn phòng.

Yêu cầu đã có kinh nghiệm : không yêu cầu

Các chế độ phúc lợi theo qui định luật lao động và theo qui chế của Công ty.



Mức lương và Chế độ : Lương khởi điểm từ 7-20 triệu tùy theo năng lực và kinh nghiệm . Công ty lo
chỗ ở khi làm dự án ở Bà Rịa Vũng Tàu, bao ăn trưa .

Hồ sơ bao gồm:

Giấy khám sức khỏe.

Bằng cấp học, chứng chỉ liên quan.

1 bản CV đầy đủ chứa các thông tin sau:

- Thông tin cá nhân,

- Quá trình công tác và làm việc của bản thân,

- Những kỹ năng nổi trội,
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