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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Bắc Giang, ngày 04/03/2015

THÔNG BÁO
về việc tuyển dụng lao động.

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Xây Dựng và Vận Tải Minh Hiểu 
ĐC: Số 169 ngõ 117 đường Lều Văn Minh. Phường Xương Giang, TP Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang.
Để đáp ứng công việc thi công xây dựng, lắp máy cho các dự án của công ty 

năm 2015 và những năm tiếp theo Công ty cần tuyển lao động cho các vị trí sau:

1 -Công nhân Hàn Điện: 50 người.
2- Công nhân Nguội sửa chữa: 50 người.
3- Công nhân Điện Công Nghiệp: 30 người.

*. Đối tưong;
- Là Nam giới, có sức khỏe tốt đảm bảo sức khỏe làm việc lâu dài và ôn định. 

Tuổi đời từ 18 đến 40 tuổi. Chưa vi phạm pháp luật, được đào tạo chính quy, chấp 
nhận đi công trình xa.

- Yêu cầu trình độ: Côns nhân kỹ thuật bậc 3/7, ưu tiên có kinh nehiệm từ 1 
năm trở lên.

- Ưu tiên những ứng viên có hộ khẩu Bắc Giang và chấp nhận điều động công 
tác và làm việc tại các công trình của công ty trong cả nước.

- Làm việc tại các công trình của công ty, môi trường làm việc chuyên nghiệp, 
thân thiện, năne động, có nhiều điều kiện thăng tiến trone sự phát triển nghề nghiệp.

*. Hồ sơ tuyến dung gồm;
- 01 Sơ yếu lý lịch có dán ảnh, có xác nhận của địa phương.
- 01 Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp nghành nghề liên quan.
- 01 CMND bản sao có công chứng.
- 01 Giấy khám sức khỏe có thời hạn không quá 06 tháng.
- 01 Giấy kết quả xét nghiệm máu không bị viêm gan B và HIV.
- 01 Sổ hộ khẩu bản sao.
- 01 Giấy khai sinh bản sao.



*. Thời gian và địa điếm nộp hồ sơ;
Tại văn phòng công ty: số  169 ngõ 117 đường Lều Văn Minh, Phường Xương 

Giang, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
Liên hệ nộp hồ sơ trực tiếp hoặc theo số điện thoại để được phỏng vấn trực tiếp. 

DĐ: 0963 02 7 023 Gặp Anh Thắng.
- Thời gian nhận hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp từ 10/3 đến 30/3/2015.

*. Quyền lợi được hưởng khi được tuyển dung vào công ty;

- Được làm việc đúng nghành nghề chuyên môn.
- Sau thời gian thử việc nếu đạt, sẽ được tham gia bảo hiểm theo luật lao động hiện 
hành của nhà nước.
- Được nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ theo quy định.
- Được công ty lo chỗ ăn ở tại công trình.
- Được hưởng lương khoán theo quy định của đơn vị.
- Được xét duyệt nâng bậc hàng năm đe tăng lương theo tay nghề.
- Lương thử việc trong 03 tháng: 3.500.000đ/ tháng. Tăng ca tính thêm. Công ty nuôi 
ăn, ở tại công trình.
- Sau thời gian thử việc tăng lương theo tay nghề từ 4.500.000 đến 6.500.000 đ/tháng.
- Có cơ hội thăng tiến.
- Hồ sơ dự tuyến khône trả lại.


