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TÊN CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ
THUẬT ETC

249 Cộng Hòa, Phƣờng 13, Tân Bình, Hồ
Chí Minh

1. Vị trí công việc: Nhân viên Môi trƣờng
 Số lƣợng: 2 (1 Nhân viên Thiết kế + 1 Nhân viên Vận
hành)
 Yêu cầu:
- Nắm vững các kiến thức cơ bản về công nghệ cử lý
môi trƣờng, cấp thoát nƣớc
- Thành thạo Word, Excel, Autocad (đối với nhân
viên thiết kế)
- Có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, có
trách nhiệm trong công việc
- Ƣu tiến ứng viên có kinh nghiệm
2. Vị trí công việc: Kế toán
 Số lƣợng: 1
 Yêu cầu:
- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán
- Thành thạo các kiến thức văn phòng: Word, excel,
có thể sử dụng các phần mềm kế toán
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm,
chăm chỉ chịu khó.
- Không yêu cầu kinh nghiệm
1.
 Yêu cầu: KS CNTP
 Số lƣợng 10.
2.
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CÔNG TY TNHH NƢỚC
GIẢI KHÁT COCA COLA
VIỆT NAM

485 Xa lộ Hà Nội, Phƣờng Linh Trung, Thủ
Đức, Hồ Chí Minh

sả
ấ
 Trách nhiệm chính:
- Vận hành máy an toàn và theo đúng quy trình làm
việc. Làm việc với cƣờng độ cao.
- Sửa chữa hƣ hỏng nhỏ, kết hợp với cơ khí trong
việc chuyển máy, bảo dƣỡng máy và thiết bị.
- Vệ sinh sạch sẽ, duy trì, kiểm tra các máy và thiết
bị.
- Thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo 100% tuân thủ an
toàn khi vận

hành và quy trình về chất lƣợng.
Kiểm soát tiêu hao NVL, thời gian dừng máy. Cải
tiến để giảm thiểu tổn thất.
- Tuân thủ sự sắp xếp công việc của cấp trên trực
tiếp (làm việc theo ca 8 tiếng hoặc 12 tiếng và theo
sự phân công của cấp trên)
 Yêu cầu:
- Tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên, ngành điện, cơ
khí, cơ điện.
- Chăm chỉ, tƣ duy logic về máy và thiết bị. Am hiểu
cơ cấu,
nguyên lý chuyển động của máy. Biết bảo trì và kiểm
tra máy.
-

3.

– SI RÔ
 Trách nhiệm chính:
- Nhận nguyên vật liệu đầu vào, kiểm tra CMMP,
thông số vận hành máy.
- Vận hành các máy trong phòng Si rô.
- Test mẫu các vị trí trong phòng Si rô.
- Vận hành hệ thống CIP của Si rô.
 Yêu cầu
- Tốt nghiệp đại học / cao đẳng chuyên ngành
về thực phẩm.
- Ƣu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực nƣớc
giải khát.
- Năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Biết sử dụng máy tính văn phòng thành thạo.
- Kỹ năng đọc hiểu tiếng anh (Level B).
- Có kiến thức về TPM, Lean, HACC.

4.

E
– WASTE WT
 Key responsibilities:
- Achieve objective for safety, quality, capacity,
GMP,

HACCP, 5S
-

Responsibility to ensure the fulfillment of the
Waste
Water Treatment Operation
 Requirements:
- College, University of Environment technology,
waste
water treatment process
- Knowledge good environment (waste water)
- Problem solving and analysis skill
- Soft skill: MS office (Word, Excel, Power Point)
- Good Communication, Team work
- English Speaking, Writing and Reading
 Benefits:
- Competitive salary
- Full benefits about insurances as Labor Law
- Health care for individual (accident, in-patient)
- Team building, training activities
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CÔNG TY TNHH KỸ
THUẬT AN TOÀN VÀ
MÔI TRƢỜNG PHÚC AN

VPĐD: 10/8 Kha Vạn Cân, P.7, TP. Vũng
tàu
Liên hệ: Ms Châu
Email: chau.cnm@hsephucan.com
ĐT: 0254 3 57 59 89

1. Vị trí công việc: Giảng viên, chuyên viên tƣ vấn an toàn –
môi trƣờng
 Số lƣợng: 03
 Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên: chuyên ngành An
toàn, Bảo hộ lao động, Môi trƣờng, Hóa chất;
- Ƣu tiên ứng viên ngƣời BR-VT, có kinh nghiệm
làm việc ở vị trí tƣơng đƣơng;
- Am hiểu hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật
có liên quan;
- Có đam mê, có khát khao thành công;
- Có trách nhiệm với công việc phụ trách;
- Trung trực trong mọi giao dịch và truyền đạt;
- Tự tin, sẵn sàng làm công việc mới lạ, sáng tạo;
- Kĩ năng giao tiếp, kết nối, truyền đạt thông tin
trong lớp huấn luyện tốt;
- Thái độ tích cực, vui vẻ, hòa đồng;

Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực
hiện nhiệm vụ đƣợc phân công;
- Có khả năng phân tích và tổng hợp báo cáo, trung
thực, cẩn thận;
- Có tinh thần tập thể cao, có đam mê khát khao
thành công
- Ham học hỏi, đoàn kết, sẻ chia.
2. Vị trí công việc: Nhân viên kinh doanh
 Số lƣợng: 03
 Yêu cầu:
- Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, chủ động, chinh
phục những cơ hội trong công việc.
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên: Quản trị Kinh doanh,
Maketing, An toàn, Môi trƣờng, Hoá chất;
- Ƣu tiên ứng viên ngƣời BR-VT, có kinh nghiệm
làm việc ở vị trí tƣơng đƣơng;
- Có đam mê, có khát khao thành công;
- Có trách nhiệm với công việc phụ trách;
- Trung trực trong mọi giao dịch và truyền đạt;
- Tự tin, sẵn sàng làm công việc mới lạ;
- Sáng tạo, thúc đẩy kinh doanh;
- Thái độ tích cực, vui vẻ, hòa đồng;
- Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt;
- Nhiệt tình, năng động, nhạy bén, tạo dựng mối
quan hệ;
- Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực
hiện nhiệm vụ đƣợc phân công;
- Có tinh thần tập thể cao, có đam mê khát khao
thành công
3.Vị trí công việc: Đại sứ thƣơng hiệu
 Số lƣợng: 03
 Yêu cầu:
- Ƣu tiên ứng viên ngƣời BR-VT;
- Nữ, cao từ 1m63 trở lên, ngoại hình đẹp;
- Có đam mê, có khát khao thành công;
- Có trách nhiệm với công việc phụ trách;
- Trung trực trong mọi giao dịch và truyền đạt;
- Tự tin, sẵn sàng làm công việc mới lạ, sáng tạo;
- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt;
-

-
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CÔNG TY TNHH
THƢƠNG MẠI - DỊCH VỤ
ĐÔNG VINH

C15 Hoàng Quốc Việt, Phƣờng Phú Thuận,
Quận 7, Tp Hồ Chí Minh

Hòa đồng, vui vẻ;
Năng động, nhiệt tình;
Có thể đi công tác;
Tuổi: 18 đến 25, chƣa có gia đình;
Tác phong làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo;
Tinh thần tập thể cao, có khát khao thành công.
Đánh giá cao ứng viên có thêm kinh nghiệm về
marketing, viết bài content cho facebook, zalo,
mạng xã hội…

1. Vị trí công việc: Nhân viên Dự án
 Số lƣợng: 4
 Yêu cầu:
- Nhân viên Nam
- Chuyên ngành: Công nghệ môi trƣờng
- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.
- Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm
- Nội dung công việc: Thiết kế bản vẽ, Lập dự toán
báo giá, Giám sát thi công công trình, Lập hồ sơ
hoàn công,…
2. Vị trí công việc: Nhân viên kỹ thuật
 Số lƣợng: 5
 Yêu cầu:
- Nhân viên Nam
- Chuyên ngành: Cơ khí, Điện, Công nghệ môi
trƣờng,...
- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.
- Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm
- Nội dung công việc:
 Sản xuất và lắp đặt thiết bị xử lý nƣớc tại Nhà
máy hoặc Xƣởng sản xuất và các công trình
của chủ đầu tƣ.
 Sửa chữa các thiết bị điện, thiết bị xử lý nƣớc
tại công trình.
 Lắp tủ điện 20x30, 30x40, . .. (đƣợc sử dụng
cho Softener và trong hệ thống xử lý nƣớc
thải).
 Vận hành các hệ thống xử lý nƣớc.
 Hàn Palet sắt, Inox

3. Vị trí công việc: Nhân viên kinh doanh
 Số lƣợng: 5
 Yêu cầu:
- Nhân viên Nam và Nữ
- Chuyên ngành: Cơ khí, Điện, Công nghệ môi
trƣờng,...
- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.
- Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm
- Nội dung công việc:
 Phát triển thị trƣờng
 Tìm kiếm khách hàng, thông tin dự án liên
quan đến ngành sản phẩm kinh doanh
 Chi tiết công việc sẽ trao đổi trực tiếp trong
buổi phỏng vấn.
 Các bạn chƣa có kinh nghiệm, có nhiệt huyết,
đam mê kinh doanh sẽ đƣợc đào tạo, hƣớng
dẫn khi vào nhận việc
4. Vị trí công việc: Nhân viên kế toán
 Số lƣợng: 2
 Yêu cầu:
- Nhân viên Nữ
- Chuyên ngành: Các chuyên ngành về Kế toán
- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.
- Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm
- Nội dung công việc:
 Nhập dữ liệu vào phần mềm Misa
 Giao dịch ngân hàng (Rút séc, ủy nhiệm chi,
nộp tiền...)
 Khai hải quan
 Các công việc phát sinh khác do BGĐ giao.
5. Vị trí công việc: Nhân viên mua hàng
 Số lƣợng: 1
 Yêu cầu:
- Nhân viên Nữ
- Chuyên ngành: Các chuyên ngành về Kế toán
- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.
- Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm

-
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CÔNG TY TNHH HIMANA

25/8KT3, Khu Phố Tây A, Phƣờng Đông
Hòa, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dƣơng.

Nội dung công việc:
 Phụ trách mua hàng,
 Tìm kiếm nhà cung cấp, thƣơng lƣợng giá,
 Lập kế hoạch mua hàng, theo dõi tiến độ mua
hàng,
 Thƣờng xuyên tìm kiếm nguồn hàng, nhà cung
cấp mới đáp ứng đƣợc các yêu cầu về chất
lƣợng, giá cả cạnh tranh, thời gian giao hàng,
dịch vụ sau bán hàng…
 Hỗ trợ xếp hàng vào kho, sắp xếp hàng hóa,
vận chuyển hàng..
 Thực hiện các công việc và các báo cáo theo
yêu cầu của cấp trên,
 Công việc cụ thể sẽ trao đổi thêm khi phỏng
vấn.

Vị trí công việc: NHÂN VIÊN SALE
 Số lƣợng: 10
 Yêu cầu:
 Mô tả công việc
- Tìm kiếm, tiếp cận với khách hàng để tƣ vấn, giới
thiệu sản phẩm, dịch vụ & giải pháp
- Chăm sóc, xây dựng & quản trị mối quan hệ với
Khách hàng CRM hiệu quả.
- Lập, triển khai kế hoạch kinh doanh
tuần/tháng/quý/năm theo chiến lƣợc của công ty
nhằm hoàn thành & vƣợt mức chỉ tiêu đƣợc giao
- Làm việc giờ hành chính: 8:00am – 5:00pm từ thứ
2 đến thứ 6 (Nghỉ chủ nhật và 2 thứ 7/ tháng)
 Quyền lợi đƣợc hƣởng
-

-

Lƣơng cơ bản tháng + thƣởng hoa hồng KPI (35%) theo hàng quý + quyết toán theo hàng năm
- Môi trƣờng làm việc trẻ trung, năng động & văn
minh, nhiều cơ hội phát triển bản thân & sự nghiệp
(career building roadmap)
Thƣởng lƣơng tháng 13+, BHXH đầy đủ theo quy
định

 Yêu cầu công việc
Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học. Ƣu tiên tốt nghiệp
Kinh tế, quản trị kinh doanh, Y dƣợc, Hóa học,
Công nghệ sinh học, Môi trƣờng, Kỹ thuật, Chế
biến thực phẩm, …
- Giao tiếp tốt, yêu thích kinh doanh
- Sức khỏe tốt & ƣa nhìn
 Yêu cầu hồ sơ
-

Nộp CV qua hệ thống mywork hoặc nộp CV trực
tiếp tại VP Công ty.
- Ƣu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm đƣợc sắp xếp lịch
phỏng vấn sớm, nếu trúng tuyển sẽ đi làm ngay
Vị trí công việc: Kỹ sƣ quản lý MT và kỹ thuật môi trƣờng:
 Số lƣợng: 04
 Yêu cầu: Nhanh nhẹn, chịu khó, ham học hỏi. Biết autocad
là một lợi thế
Vị trí công việc: Nhân viên lắp đặt, vận hành hệ thống xử lý nƣớc
thải
 Số lƣợng: 20
 Yêu cầu:
- Chuyên cần, trách nhiệm trong công việc.
- Không có kinh nghiệm, sẽ đƣợc đào tạo.
Vị trí công việc:
1. Nhân viên kinh doanh : 5 nhân sự
2. Nhân viên kỹ thuật cây trồng : 5 nhân sự
 Yêu cầu: NAM và NỮ
- Kinh doanh: Đam mê kinh doanh ngành nông
nghiệp (phân bón – thuốc BVTV)
- Kỹ Thuật: Phân ngành kỹ thuật cây trồng, thực vật,
bảo vệ thực vật, dinh dƣỡng cây trồng (kinh
nghiệm trên 1 năm ở lĩnh vực này là 1 lợi thế)
- Lƣu ý: Công việc Kinh doanh và kỹ thuật thƣờng
xuyên đi tỉnh theo sự sắp xếp của cty, nên sức khỏe
cần phải tốt, có xe máy, laptop làm việc
-

Địa chỉ: Số 107 trần hƣng đạo, p.phƣớc
nguyên, tp.bà rịa, t.bà rịa – vũng tàu
Email: gccovt@yahoo.com.vn
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CÔNG TY TNHH THẾ KỶ
XANH
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CÔNG TY CỔ PHẦN
THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ
KHOA HỌC MỚI

131 Đƣờng số 59, P14, Quận Gò Vấp, Tp
HCM

8

CÔNG TY TNHH SXTMDV TAM NÔNG PHÁT

493/21 Nơ Trang Long, P13, Bình Thạnh,
Tp.Hcm
Email: huynhtan.hbe194@gmail.com
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PHÒNG CNTB THỰC VẬT
- VIỆN SINH HỌC NHIỆT
ĐỚI

9/621, Xa lộ Hà Nội, P Linh Trung, Thủ
Đức, Tp HCM

Vị trí công việc: Nhân viên phòng LAB
 Số lƣợng: 02
 Yêu cầu: Kỹ thuật về nuôi cấy mô tế bào thực vật
1

2

10

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHĂN NUÔI CP . VIỆT
NAM (C.P. VIETNAM
CORPORATION)

2A AH1, Long Bình Tân, Thành phố Biên
Hòa, Đồng Nai

3

4

5

Kỹ Sƣ Bảo Trì, Vận Hành
 Số lƣợng: 18
 Yêu cầu:
- Làm việc tại Bình Phƣớc, Bình Dƣơng, Biên Hòa,
Trảng Bom, Củ Chi, Bến Tre, Trang Trại tại Miền
Tây, Miền Đông, Miền Trung.
- Nam Tốt Nghiệp: Trung Cấp, Cao Đẳng, Đại
Học
- Chuyên Ngành: Điện, Cơ Khí và các ngành tƣơng
đƣơng
Nhân Viên Marketing / Sale
 Số lƣợng: 10
 Yêu cầu:
- Làm việc Miền Tây, Đồng Nai , TPHCM
- Nam/Nữ
Tốt Nghiệp: Cao Đẳng – ĐH khối
ngành Kinh tế, Thủy sản…
Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Thái
 Số lƣợng: 02
 Yêu cầu
- Làm việc tại Định Quán – Đồng Nai )
- Nam/Nữ
Tốt Nghiệp: Đại Học
- Chuyên Ngành: Thái Lan Học... các ngành tƣơng
đƣơng
Nhân Viên SHE, R&D, Lab, QC
 Số lƣợng: 02
 Yêu cầu
- Làm việc tại Bình Phƣớc, Củ Chi, Biên Hòa.
- Nam/Nữ
Tốt Nghiệp: Đại Học
- Ngành: Công Nghệ Thực Phẩm, Hóa, Sinh, Môi
Trƣờng
Nhân Viên IT
 Số lƣợng: 05
 Yêu cầu
- Làm việc tại Biên Hòa, HCM, Trảng Bom.
- Nam/Nữ
Tốt Nghiệp: Đại Học

- Chuyên Ngành: CNTT (thiết kế đồ họa, phần mền)
Nhân Viên Tuyển Dụng, Đào Tạo
 Số lƣợng: 03
 Yêu cầu
- Làm việc tại Biên Hòa, HCM )
- Nam/Nữ
Tốt Nghiệp: Đại Học
- Chuyên Ngành: Khối Kinh Tế, Ngoại Ngữ, Luật
7
Nhân Viên Kế Toán, Kiểm Toán
 Số lƣợng: 10
 Yêu cầu
- Làm việc tại Biên Hòa, Quận 2, Bình Phƣớc)
- Nam/Nữ
Tốt Nghiệp: Đại Học
- Chuyên Ngành: Kế Toán, Kiểm Toán
8
Nhân Viên Thu Mua
 Số lƣợng: 10
 Yêu cầu
- Làm việc tại Đồng Nai, Bình Định )
- Nam
- Tốt Nghiệp: Đại Học
- Chuyên Ngành: Khối Kinh tế
LƢU :
ít nhất ứng viên phải có Giấy Xác Nhận Tốt Nghiệp Tạm Thời thì
CPV mới có cơ sở ký kết hợp đồng lao động
Chính sách Phúc Lợi:
+ Tổng nhu nhập: 8-12 triệu VNĐ và các phụ cấp khác theo từng
vị trí;
+ Đƣợc hƣởng 100% lƣơng và đóng bảo hiểm trong 2 tháng thử
việc;
+ Hỗ trợ 20 triệu VNĐ 1 năm khám sức khỏe định kỳ;
6
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CÔNG TY TNHH TM DV
CÔNG NGHỆ MÔI
TRƢỜNG KHẢI THỊNH

Địa chỉ: 75 Tân Thới Hiệp 15, P. Tân Thới
Hiệp, Quận 12, Tp.Hcm
Email: tri.moitruongkhaithinh@gmail.com

Nhân viên lấy mẫu hiện trƣờng; Cộng tác viên lấy mẫu hiện trƣờng
và thực tập sinh phòng thử nghiệm.
 Số lƣợng: 03 nhóm việc làm.
 Yêu cầu:
- Nhân viên lấy mẫu hiện trƣờng: Nam, trình độ Đại
học/Cao đẳng ngành Môi trƣờng.
- Cộng tác viên lấy mẫu hiện trƣờng: Nam sinh viên
năm 2, năm 3 ngành Môi trƣờng.
- Thực tập sinh phòng thí nghiệm: Nam/nữ sinh viên

năm cuối
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CÔNG TY ISO COACH
VIỆT NAM

1.Trợ lý ISO
 Số lƣợng: 1
 Yêu cầu
- Am hiểu, yêu thích công việc ISO, ATLĐ, môi
trƣờng và Foods
- Vi tính văn phòng: khá
- Ngoại ngữ: AV giao tiếp, ƣu tiên tiếng Nhật
- Giao tiếp, trình bày tốt Trực tiếp làm việc cùng
CEO của ISO COACH VIETNAM để thực hiện
các dự án tƣ vấn, đào tạo cho khách hàng
- Thực hiện các công việc admin của Công ty
Địa chỉ: Số 11 đƣờng số 1, Khu nhà ở Hiệp
- Đƣợc đào tạo chuyên sâu
Bình, KP6, P. Hiệp Bình Phƣớc, Q Thủ Đức 2
NV HSE
(9,72 km)
 Số lƣợng: 1
Thành phố Hồ Chí Minh 08
 Yêu cầu
- Am hiểu, yêu thích công việc ISO, ATLĐ, môi
Mọi thông tin hãy gửi v :
trƣờng.
Vi tính văn phòng: khá
- Email:
- Ngoại ngữ: AV giao tiếp.
isovietnam.edu.vn@gmail.co
- Ƣu tiên có khả năng làm việc ngoài công trƣờng,
m
trong nhà xƣởng
ện
thoại
và
Zalo:
- Làm việc cho khách hàng của ISO COACH VIỆT
NAM
0903691177 - Mr Ý (CEO)
- Thực hiện công tác giám sát, kiểm tra về môi
trƣờng, an toàn lao động, hỗ trợ ISO cho nhà
xƣởng, công trƣờng
3
NV Môi Trƣờng (2 ngƣời)
 Số lƣợng: 2
 Yêu cầu
- Am hiểu, yêu thích công việc kỹ thuật, vẽ, xây
dựng.
- Vi tính văn phòng: khá
- Bắt buộc đọc, vẽ bản vẽ kỹ thuật
- Ngoại ngữ: AV giao tiếp.
- Ƣu tiên có khả năng đi công trình, dự án Làm việc

-

cho khách hàng của ISO COACH VIỆT NAM
Thực hiện công tác vẽ kỹ thuật hệ thống xử lý
nƣớc, giám sát, kiểm tra xây dựng hệ thống xử lý
Đƣợc đào tạo chuyên sâu

THÔNG TIN ĐẶC BIỆT:
 Nhận đầu tƣ cho các dự án khởi nghiệp (Star – up) về các
lĩnh vực: sản phẩm tái chế, thân thiện môi trƣờng, an toàn
thực phẩm, organic, rau sạch, các dự án công nghệ 4.0 về
môi trƣờng (đƣợc đào tạo chuyên sâu về kinh Doanh, sản
xuất)
 Tiếp nhận các sinh viên khá, giỏi năm 4 để kiến tập các nhà
máy, Doanh nghiệp, và đƣợc đào tạo định hƣớng nghề
nghiệp
MÔ TẢ CÔNG VI C
Tuyển các bạn sinh viên đang cần có chỗ thực tập, có tinh
thần cọ xát với thực tế.
- Làm quen với Kinh Doanh: Tƣ vấn, tìm kiếm khách hàng
về các lĩnh vực mà công ty hiện có
- Tiếp xúc với khách hàng qua điện thoại hay trực tiếp.
- Tham gia lập phƣơng án và tƣ vấn cho khách hàng kỹ thuật
nuôi cấy vi sinh cho các bể sinh học
QUYỀN L
ỞNG:
-
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CÔNG TY THNN ĐẤT
HỢP

Địa chỉ: 2 Đƣờng số 4, Hiệp Bình Phƣớc,
Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Email: tuanh@dathop.com.vn

- Đƣợc đào tạo về kỹ năng bán hàng
- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.
- Phụ cấp công tác
- Chi tiết cụ thể trao đổi trong buổi phỏng vấn.
YÊU CẦU
Yêu cầu giới tính: Nữ hoặc Nam
Yêu cầu độ tuổi: 18 – 24 tuổi
Yêu thích công việc kinh doanh
Yêu cầu khác: Ƣu tiên nhận các bạn sinh viên đang theo
học ngành môi trƣờng
- Số lƣợng cần tuyển: 2
HÌNH THỨC ỨNG TUY N:
-

Hồ sơ bao gồm: – Đơn xin thực tập (Ghi rõ thời gian bắt
đầu thực tập – thời gian kết thúc thực tập)
- Sơ yếu lý lịch
- Hộ khẩu, chứng minh nhân dân
- Các bằng cấp có liên quan.
Vị trí công việc: Nhân viên vận hành
 Số lƣợng: 05 ngƣời
 Yêu cầu:
- Giới tính : Nam
- Độ tuổi : Trong độ tuổi lao động
- Lý lịch : Tốt/ không vi phạm pháp luật.
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học ngành điện/ kỹ thuật
môi trƣờng
- Có khả làm việc độc lập, chịu đƣợc áp lực công
việc và tƣơng tác tốt
- Hiểu biết quy trình xử lý nƣớc thải theo công nghệ
vi sinh, đặc biệt là tiêu chuẩn QCVN về hệ thống
XLNT, hiểu biết và vận hành đƣợc hệ thống điều
khiển XLNT
Vị trí công việc: Nhân viên phân tích và nhân viên phòng quan trắc,
nhân viên phòng tƣ vấn, nhân viên phòng công nghệ.
 Số lƣợng: 10 ngƣời
 Yêu cầu: trao đổi khi phỏng vấn
-
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CÔNG TY TNNH CÔNG
NGHỆ MÔI TRƢỜNG
NÔNG LÂM

Địa chỉ: Lô O51 Khu nhà Vạn Phúc 1
Đƣờng số 2, QL13, Hiệp Bình Phƣớc, Thủ
Đức, Hồ Chí Minh
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CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ
VẤN VÀ THẨM ĐỊNH
MÔI TRƢỜNG
VINACONTROL - CN
HCM

Địa chỉ: 115 Trần Quốc Thảo, phƣờng 7,
quận 3, Tp.HCM

Địa chỉ: 76A Lê Lai, P.Bến Thành, Quận 1
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CÔNG TNHH THI N HÀ
XANH

Email: hangmt1809@gmail.com

Vị trí công việc : Nhân viên kinh doanh kỹ thuật
 Số lƣợng: 04 ngƣời
 Yêu cầu:
- Sinh viên mới ra Trƣờng, cty se Dao tao lai.
- Am hieu ve Công nghe mang loc sinh hoc MBR va
UF, biet thiet ke va Ky nang giao tiep tot.
- Luong: 8tr + Hoa hong

