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THÔNG BÁO 
“Tuyển dụng Nhân sự tháng 8 năm 2015”

Kính gửi: Trường Cao đăng Kỹ thuật Công nghiệp

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Santek là Công ty hoạt động chuyên về xây lắp, cung cấp các 

loại hình dịch vụ nhà thầu đa dạng trong các lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ 

tầng, giao thông, sản xuất lắp đặt thiết bị cơ khí, hoàn thiện trang trí nội ngoại thất...

Các dự án Công ty thực hiện bao gồm: Xây dựng cầu, đường, đường cao tốc, hạ tầng kỹ 

thuật, các công trình xây dựng dân dụng, nhà cao tầng, trung tâm thương mại, khu công 

nghiệp, khu đô th ị.. .Tiêu biểu như các công trình: Cao tốc Nội Bài -  Lào Cai gói thầu 

AS, A6y A8; D ự án KĐT Bắc An Khánh; FLC Resort Vĩnlì Tlìịìĩh; Dự án Hóa lọc dầu 

Nghi Sơn; FLC -  Sầm Sơn Thanh H ỏa...
Định hướng của Công ty là phấn đấu trở thành một trong các Công ty hàng đầu trong lTnh 

vực xây lắp của Việt nam, tích cực góp phần vào việc phát triển hơn nữa thương hiệu 

SANTEK trên thị trường trong nước và quốc tế. Với mục tiêu như vậy, lãnh đạo Côniỉ ty 

luôn luôn chú trọng đến công tác nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới trong lĩnh 

vực thi công và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao để đáp ứng các yêu cầu ngày 

càng cao của khách hàng.

Hiện nay, do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, Công ty CP Kỳ thuật Santek có nhu 

cầu tuyển dụng bổ sung nhân sự theo các thông tin và yêu cầu dưới đây:

Số lượng:
- 05 Cử nhân Cao đẳng chuyên ngành Kỹ thuật công nghệ xây dựng;
- 05 Cử nhân Cao đẳng Kỹ thuật cơ khí -  Hàn -  Gò;
- 20 Trung cấp nghề xây dựng;
- 20 Trung cấp nghề Cơ khí;
- 50 Công nhân kỹ thuật về cơ khí và xây dựng.

Địa điểm làm việc:
- Dự án nhà máy hóa lọc dầu Nghi Sơn -  Thanh I lóa;
- Dự án FLC Resort sầm Sơn -  Thanh Hóa;
- Các dự án xây dựng Khu đô thị tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.
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Lương và các chế độ:
- Nhân sự sau khi tiếp nhận vào Công ty sẽ được ký HĐLĐ dài hạn và được hưởng đầy
đủ các chế độ theo quy định của Luật lao động.
- Được tham gia tổ chức Công Đoàn; được hưởng chế độ: nghỉ ngày Lễ, phép hàng năm,
tham quan nghỉ mát và thưởng tháng lương thứ 13.
- Được kèm cặp đào tạo trong công việc, được Công ty bố trí chồ ăn ở, sinh hoạt tại 
Công trình;
- Mức lương trung bình cho các vị trí tuyển dụng nêu trên là 6.000.000đ/tháng không kể 
các chế độ thưởng trong năm.
Yêu cầu:
- Nam giới, có sức khỏe tốt, chấp nhận làm việc tại các Công trình;
- Tốt nghiệp các ngành theo các vị trí tuyển dụng trên;
- Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp;
- Nắm vững chuyên môn, có khả năng làm việc độc lập.
Thời gian nhận hồ sơ và tuyến dụng đến: 30/09/20ỉ 5.

Hồ sơ xin việc bằng tiếng Tiếng Việt, bao gồm:
- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương (trong vòng 06 
tháng trở lại đây);
- Đơn xin dự tuyển;
- Bản sao công chứng văn bằng tốt nghiệp, bảng điểm, chứng chỉ (nếu có);
- Bản sao có công chứng giấy khai sinh và chứng minh nhân dân;
- 02 ảnh 4x6 (trong 06 tháng trở lại đây);
- Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện từ cấp Huyện cấp (trong 06 tháng trở lại đây).

Địa chỉ nhận hồ sơ và phỏng vấn:
Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty CP Kỹ thuật Santek
Tầng 6 tòa nhà Thăng Long, số 23 đường Nguyễn Xiển, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
ĐT: (04)33.530.489 Email: info@santek.com.vn
Fax: (04)33.530.489 Website: www.santek.com.vn

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỎNG TƯYẺN DỤNG
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