THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Hiện nay, Công ty KYMDAN đang có nhu cầu tuyển dụng :
Vị trí: NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN – CƠ KHÍ
-

Số lượng

: 05 người.

-

Giới tính

: Nam (tuổi từ 20 đến 30).

-

Học vấn

: Tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp kỹ thuật ngành Cơ khí, điện Công nghiệp hoặc liên quan.

- Nơi làm việc : Huyện Củ Chi, Tp. HCM (có xe đưa đón).
Yêu cầu chung:
-

Biết đọc bản vẽ cơ khí và sử dụng các loại máy móc, thiết bị cơ khí (hàn, tiện, phay, bào, nguội), chuyên
môn về điện Công nghiệp.

-

Tính cách nhiệt tình, trung thực, cẩn thận và sức khỏe tốt.

-

Siêng năng nhanh nhẹn, chịu khó, làm việc có tinh thần trách nhiệm.

-

Ứng viên có kinh nghiệm làm việc là lợi thế.

-

Trung thực, Công ty KYMDAN không chấp nhận bất kỳ hình thức tiêu cực nào.

Thu nhập và chế độ đãi ngộ của công ty đối với vị trí trên:
-

Thu nhập chính thức (thu nhập bình quân) sau khi kết thúc thử việc và đạt yêu cầu đối với trình độ Trung
cấp:
+

Lương khởi điểm: 6,000,000 đồng/tháng/26 ngày công.

Trong tương lai, tùy theo năng lực và mức độ đóng góp thực tế, mức lương tối đa có thể đạt đến
17,000,000 đồng/tháng/26 ngày công.
Thu nhập chính thức (thu nhập bình quân) sau khi kết thúc thử việc và đạt yêu cầu đối với trình độ Cao
Đẳng:
+

-

+

Lương khởi điểm: 7,000,000 đồng/tháng/26 ngày công.

Trong tương lai, tùy theo năng lực và mức độ đóng góp thực tế, mức lương tối đa có thể đạt đến
20,200,000 đồng/tháng/26 ngày công.
Chế độ đãi ngộ chung cho cả 02 trình độ:
+

-

+

Cuối năm, Công ty áp dụng chính sách thưởng được tính trên sơ sở 12 tháng làm việc trong năm (theo
mức phân hạng ABC hàng tháng). Khi người lao động đạt được 12 tháng phân hạng A (nếu hoàn thành
nhiệm vụ và không vi phạm kỷ luật) thì mức thưởng bình quân tương ứng là 12.000.000
đồng/người/năm.

Minh bạch trong các chính sách đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, Thuế TNCN theo đúng quy
định pháp luật hiện hành
Hồ sơ ứng tuyển gồm
+

1. Đơn xin việc, sơ yếu lý lịch có chứng nhận của chính quyền địa phương.
2. Bản sao Giấy khai sinh, CMND, hộ khẩu có chứng thực và bản chính để đối chiếu.
3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có chứng thực và bản chính để đối chiếu.
4. 08 tấm hình thẻ 3x4cm (hình chụp trong vòng 03 tháng, ghi rõ họ tên và năm sinh sau hình).
Tất cả bản sao y, công chứng đều phải thực hiện chưa quá 06 tháng tính đến thời điểm nhận hồ sơ.
Thời gian nhận hồ sơ : Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/04/2017
Ứng viên có nhu cầu xin vui lòng nộp hồ sơ trực tiếp tại:
Phòng Hành chánh Nhân sự
CÔNG TY CP CAO SU SÀI GÒN – KYMDAN
Số 28 Đường Bình Thới - Phường 14 - Quận 11 - Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 08.38619999 (ext 219) - Fax 08.38657419
Mail: nhansu@kymdan.com Website: www.kymdan.com

