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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Công ty Cổ phần Confitech Tân Đạt là Công ty hoạt động chuyên về lĩnh vực
xây dựng, các công trình Chúng tôi đã và đang thi công là các dự án chung cư cao tầng,
trung tâm thương mại nằm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hiện nay Công ty chúng tôi
đang thực hiện các gói thầu xây lắp có quy mô lớn tại Hà Nội và các tỉnh thành trên cả
nước. Do yêu cầu phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cần
tuyển nhân sự tại vị trí sau:
1. Kỹ sư điện mới tốt nghiệp học việc tại công trình
Yêu cầu chung:
- Số lượng: 05 người
- Giới tính: Nam
- Tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Hà Nội (Loại khá trở lên).
- Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được hướng dẫn và đào tạo)
- Am hiểu về điện (điện công nghiệp và dân dụng)
- Thành thạo Autocad
Mô tả công việc:
- Hỗ trợ bộ phận M&E tại công trình xử lý các công việc liên quan
- Giám sát việc thi công của các thầu phụ hoặc các tổ đội thi công điện tại công
trình
- Cụ thể công việc sẽ được hướng dẫn và đạo tạo bởi các các kỹ sư điện của Công ty
tại công trình
*Địa điểm làm việc: Các công trình của Công ty trên địa bàn Hà Nội
* Chế độ đãi ngộ:
- Lương: Từ 5.000.000 đến 7.000.000đ/tháng
- Thưởng các ngày lễ, tết, nghỉ mát theo quy định
- Bảo hiểm xã hội theo quy định
- Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động.
- Có nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp
- Thời gian làm việc: 8h/ngày, tháng được nghỉ 2 ngày
* Hồ sơ và hạn nộp hồ sơ.
Hồ sơ gồm:
- Đơn xin việc; Sơ yếu lý lịch; Chứng nhận khám sức khỏe;
- Chứng minh nhân dân; sổ hộ khẩu; giấy khai sinh
- Bằng tốt nghiệp và các văn bằng chứng chỉ (nếu có;
Tất cả là bản phô tô (nếu vào làm việc sẽ bổ sung hồ sơ sau)
Hạn nộp hồ sơ:
- Nhận hồ sơ đến hết ngày 30/10/ 2018.
- Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Hành chính – Nhân sự, Công ty Cổ phần Confitech Tân Đạt

Số 9, Ngõ 1 Đường Bùi Huy Bích, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
- Điện thoại: 0977 846 728 (chị Thi)
- Email: tuyendung.tandatconfitech@gmail.com
Lưu ý: - Chi tiết về công việc sẽ được trao đổi cụ thể và trực tiếp với Phụ trách phòng
M&E của Công ty.
Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2018
Giám đốc

Nguyễn Xuân Long

