CÔNG TY CP BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG
- Ha Long Beer and Beverage Joint Stock Company.
- 130 Lê Lợi – Yết Kiêu – Hạ Long – Quảng Ninh.
- Tel: 033.3826078 - Fax: 033.3823240
- E-mal: Halong beer @ vnn.vn.
- Website: http://www.halobeco.com.vn.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Công ty Cổ CP Bia và NGK Hạ Long có nhu cầu tuyển lao động các nghề sau:
1. Nghề và mô tả công việc:
STT

Nghề

1

Công
nhân cơ
điện

Số lượng

Mô tả công việc

12

- Vận hành, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, bảo quản
thiết bị cơ điện.
- Những nhiệm vụ khác trong nhà máy.

2. Yêu cầu hồ sơ và tiêu chuẩn tuyển dụng:
2.1 Tiêu chuẩn:
- Học sinh tốt nghiệp các trường Đại học công nghiệp, Cao đẳng, trung cấp nghề
- Ngành cơ điện, cơ khí, điện lạnh, nhiệt điện, tự động hóa.
- Tuổi từ 20 – 30, nhiệt tình trong công việc và yêu nghề.
- Ưu tiên những người có nhà ở khu vực thành phố hạ long, Uông bí.
2.2. Quyền lợi:
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động và Luật BHXH.
- Tiền lương chính: ít nhất bằng 1,5 lần lương tối thiểu vùng và được khoán theo
sản phẩm.
2.3 Hồ sơ dự tuyển:
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương.
- Bản sao có công chứng các loại giấy tờ: GKSK, CMTND và bằng nghề.
- Đơn xin việc mẫu;
- Giấy KSK do bệnh viện cấp Huyện, Thị trở lên cấp còn hiệu lực.
- 04 ảnh 4x6 cm mới chụp trong 6 tháng, phông nền trắng.
(Tất cả giấy tờ trên đựng trong 1 túi hồ sơ)
3. Địa điểm nhận hồ sơ:
Phòng Nhân sự - Công ty CP Bia & NGK Hạ Long, trong giờ hành chính.
- Địa chỉ: Số 130 Lê Lợi – P. Yết Kiêu – TP Hạ Long – Quảng Ninh
- Điện thoại: Ms Huệ - 0936 920964 hoặc 0974 920964
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Doãn Văn Quang

