- TUYỂN NHÂN VIÊN NGÀNH XÂY DỰNG
- TUYỂN NHÂN VIÊN NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
- TUYỂN NHÂN VIÊN NGÀNH CƠ ĐIỆN

GIỚI THIỆU CÔNG TY:

-

Tên công ty

: CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

NĂNG LƯỢNG & MÔI TRƯỜNG PHI LONG SINH
-

Tên viết tắt

: PHI LONG SINH ENVIRONMENTAL CO., LTD

-

Địa chỉ công ty :
Vp1: 107/5, ấp 4, xã Trung An, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang.
Vp2: 29B, Điện Biên Phủ, P 25, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM.

TUYỂN DỤNG:
STT

Vị trí tuyển dụng

Số lượng

1

Nhân viên ngành Xây dựng

01

2

Nhân viên ngành Môi trường

02

3

Nhân viên ngành Cơ điện

02

Mô tả công việc:
TT
1

CÔNG VIỆC
- Tư vấn, lập các hồ sơ môi trường;
- Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế kiến trúc công trình, thiết kế quy
hoạch xây dựng; lắp đặt các thiết bị dân dụng và công nghiệp

2

- Xây dựng các công trình xử lý nước thải, xử lý chất thải ;
- Lắp đặt các máy móc- thiết bị xử lý nước thải, chất thải ;
- Cung cấp thiết bị PCCC, Bảo hộ lao động.

3

- Mua bán thiết bị xử lý nước thải, nước cấp và xử lý môi trường (máy bơm, máy nén khí,
thiết bị lọc, thiết bị xử lý nước thải bằng nhựa composite,….)

Yêu cầu:
- Bằng cấp: Trung Cấp trở lên
- Có máy tính;
- Có phương tiện đi lại;
- Có tinh thần học hỏi và phát triển công việc;
Quyền lợi:
- Nhân viên có năng lực tốt có thể ký hợp đồng chính thức.
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để
nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
- Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao
động.
- Được nghỉ CN và các ngày lễ theo quy định.
Thời gian làm việc: full-time
Lương: Thỏa thuận
Liên hệ:
- Địa chỉ: 107/5, ấp 4, xã Trung An, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Số điện thoại: 0908 106 202 (Gặp Anh Tịnh) 0919 283 384 (Gặp Anh Giang).
- Email: philongsinhenviro.co@gmail.com
Thời hạn: Đến hết ngày 15/06/2017

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HỒNG DIỆU

