CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XK MIỀN TÂY
Đường Hoàng Quốc Việt, Khu Công nghiệp Cái Sơn Hàng Bàng,
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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Westfood là thương hiệu An toàn - Chất lượng - Uy tín, chuyên sản xuất các sản phẩm
rau quả đóng hộp, và cấp đông. Quy mô hơn 600 lao động, với nhà máy hiện đại đáp ứng các
tiêu chuẩn cao về chất lượng sản phẩm.
Để bổ sung nguồn nhân lực cho Công ty, chúng tôi hiện đang có nhu cầu tuyển dụng
Nhân viên vận hành xử lý nước, với các yêu cầu như sau:
-

Số lượng: 01 người ; Nam từ 20 đến 40 tuổi.

-

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên: chuyên ngành môi trường.

-

Tin học văn phòng.

-

Có sức khỏe tốt, chịu học hỏi, tinh thần trách nhiệm trong công việc.

-

Mô tả công việc: Làm việc theo ca vận hành hệ thống xử lý nước cấp, nước thải. Sửa chữa,
bảo trì thiết bị hệ thống xử lý nước.

Thông tin chung:
- Mức lương: Lương thỏa thuận tùy thuộc vào năng lực của ứng viên, sẽ trao đổi mức lương
khi phỏng vấn trực tiếp với ứng viên.
- Các chế độ chính sách, phúc lợi: Chế độ BHXH theo quy định của luật, cơm trưa, khám
sức khỏe định kỳ, trang phục/bảo hộ lao động, tiền sinh nhật, các chế độ phúc lợi, khen
thưởng theo quy định chung của Công ty hiện hành.
- Hồ sơ xin việc gồm có: Đơn xin việc; sơ yếu lý lịch; Bản photo: CMND, Hộ khẩu, các văn
bằng chứng chỉ, bảng điểm; 01 bản CV giới thiệu về bản thân và quá trình công tác.
- Thời gian tuyển dụng: Bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến khi tuyển đủ vị trí theo
yêu cầu.
- Nhận hồ sơ: Hồ sơ nộp trực tiếp theo địa chỉ Công ty nêu trên hoặc nộp hồ sơ qua địa chỉ
email: tam.hm@westfood.vn ; Liên hệ gặp Mr.Tâm – 0901.284.606.

