
 

 

THÔNG BÁO TUY

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

nghiên cứu thực nghiệm, triển khai áp d

công lắp đặt thiết bị, vận hành 

trường;Tư vấn lập hồ sơ thủ tục và l

cạnh đó, Công ty chúng tôi còn chuyên thi công xây d

thông, thiết kế cảnh quan các công trình nhà 

làm việc trong môi trường chuyên nghi

doanh, chúng tôi cần tuyển nhân s

I. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên thi công, l

- Trình độ học vấn: 

+ Tốt nghiệp Đại học loại Khá

- Số lượng: 02 

- Giới tính: Nam 

- Mô tả công việc: 

+ Vận hành hệ thống xử lý nướ
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+ Năng động, nhiệt tình và trung th

+ Khả năng giải quyết tình huố

+ Có sức khoẻ tốt, chịu được áp lực cao trong công việc.

+ Có tác phong cẩn thận, chặt chẽ v

+ Luôn gương mẫu trong hành x

- Quyền lợi được hưởng: 

+ Được tham gia đầy đủ các ch

+ Nghỉ các ngày lễ theo quy đị
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+ Làm việc tại Cần Thơ. 

- Hồ sơ dự tuyển: 

+ CV 

+ Sơ yếu lý lịch công chứng (B
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- Cách thức nộp hồ sơ: Ứng viên g

+ Mail: tuyendung@nanoentech.com.vn

Hoặc gửi hồ sơ trực tiếp tại VPĐ
Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ 

Lưu ý: Tiêu đề mail dự tuyển ghi: 

Liên hệ giờ hành chánh: 0975.774.189 (Ms. Xuân) 

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra th

                                                                                                    

 

Nơi nhận: 
- Khoa Môi trường và Tài Nguyên Thiên Nhiên 
- Lưu: VT. 
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