
TUYỂN NHÂN VIÊN HÓA 
Mô tả công việc:  Sản xuất sơn công nghiệp (sơn Epoxy) 

Yêu cầu 

- Giới tính: Nam 

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng ngành hoá 
- Nhanh nhẹn,  

- Khả năng lập kế hoạch, triển khai & hoàn thành công việc. 
- Tự tin, trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, tiếp thu nhanh  
- Có sức khỏe tốt, sẵn sàng làm việc với cường độ cao. 
- Giao tiếp tốt, cởi mở, hòa đồng 

* Hồ sơ gồm: 
- Sơ yếu lý lịch 

- Giấy tờ tùy thân 
- Bằng cấp Cao Đẳng, Đại Học và các bằng cấp khác 
- Hình 4x6 
- Giấy khám sức khỏe 
- Đơn xin việc  

Phúc lợi 

- Lương trên 7.000.000 đồng  
- Được công ty cấp phát máy tính, công cụ phục vụ cho công việc. 
- Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp. 
- Phát huy tối đa khả năng chủ động và sáng tạo 
- Thu nhập ổn định phù hợp với năng lực. 
- Cơ hội thăng tiến cao, cạnh tranh lành mạnh, phát triển bản thân. 
- Nhận được các Phúc Lợi (tiền trợ cấp xăng, điện thoại, tiền thưởng ngày lễ trong năm, tiền mừng 
sinh nhật...) 
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động 
- Lương tháng 13 và thưởng theo năng lực 
- Phụ cấp cơm  
- Du lịch 

Số lượng: 10  Người 

Mức lương: Trên 7 triệu 

Thời gian làm việc: Toàn thời gian 

Nơi làm việc: TP.HCM và Đồng Nai 

Hạn nộp hồ sơ: 31-03-2018 

Liên hệ nhà tuyển dụng: 

CÔNG TY TNHH ECO SYS KIM TRƯỜNG PHÁT 

Người liên hệ: Ms.Ly (P.Nhân sự) 

Số điện thoại: (028) 6678 3678 

Địa chỉ phỏng vấn: Số 77 đường 17, Phường An Phú, Quận 2, Tp.HCM 


