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Chuyn :.
-

phn L9c hOa dâu BInh Scm (BSR) xin chân thành cam on
C&
ç
ac cua Qu TruOng trong thOi gian qua. Cong ty BSR là dan v quãn l,
vn hành Nhà may 19c dAu Dung Qut, vó'i hott dng chInh là san xut, ch bin, kinh
doanh, xut nhp khu, phân phi du rnO, các san phm tir du mO, san phm trung gian
trong ngành cong nghip LQC hóa du.
Cän ci'r tinh hInh phát trin và nhu cu nhân s1r hin nay, Cong ty BSR xin thông
báo nhu cu tuyn ding nhân sr vth các chuyên ngành và yêu cu näng lirc cli th nhix
Phu luc dInh kern.
Cong ty B SR kInh d ng Qu Tnxng xern xët, tao diu kin giâi thiu các sinh
viên dä t& nghip dáp iTrng dirge các yêu cu nêu trên, dng thi h trçi thông báo dn
các trng vien dã t& nghip t?i TruOng quan tarn giri h so irng tuyn theo dja chi:
Ban Quan trj và phát trin ngun nhân l?c (QTNIL), Cong ty c phn L9c hóa du
BInh San.
Dja chi: 208 Hung Vuang, thành ph Quãng Ngãi, tinh Quãng Ngãi.
Du mi lien h: Ba Nguyn Thj Cm Nhung, S din thoai: 02553 825 825 (Ext:
8784), Email: TUYENDUNG@bsr.com.vn.
Hn np h so': Dn ht ngày 15/7/2020 tfnh theo d.0 buii din.
Cong ty ct phn L9c hóa du BInh San rt mong nhn duçic sir quan tarn và h trc
cüa Qu Trung.
Trân trQng./.
I'/oi nhân:
- Nhii trén;
- Tong giárn doe (dé báo cáo);
- Liru: VT, QTNL.
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TJIP DOAN DAU Kilt VIJT NAM
CONG TY CO PHN LQC HOA DAU B!NH so

THÔNG BAO TUYEN DUNG
Cong ty c ph.n Lc hóa du Binh San cO nhu cu tuyn dung iTrng viên dáp irng
duç'c các yêu câu nàng luc nhii sau:
1. S Iurçrng, chuyên ngành tuyên ding:
- Cong ngh L9c hóa du, K thut hóa h9c/du khI/Polyrne: 11 nguñ
- Ca khI: 02 ngiiO'i
2. Yen cn chung:
- Cong dan Vit Narn, có 1 ljch rO rang; Tfu tiên Narn và Co hO khu thuOng trü
tai cac tinhlthành phô: Quãng Ngài, BInh Djnh, Quàng Narn, Gia Lai, Kon Turn, Dà
Nng.
- Tt nghip dai h9c loai Khá tth len, h chmnh quy tp trung dài han theo dung
chuyên ngành can tuyn dung tr các trumg: Dai h9c quôc gia Ha NOi, Dai h9c quôc
gia TP. Ho Chi Minh, Di h9c Bach khoa Ha NOi, Dai hc Dà Nàng, Dai hQc Dâu
khf, Dai h9c Mo Dia chat.
- Tikg Anh trInh dO TOEIC 600 hoc IELTS 5.0 hoc tuang duo'ng tth len.
- Sir dung thành thao các chuang trinh vi tinh can bàn.
- Tui don không qua 25 (iirng viên sinh tir ngày 01/01/1995 trâ v sau).
- Sirc khOe tt, sn sang lam viêc theo ca kIp.
3. Yen cu h soS:
- Dan 11mg tuyn (hoac dan xiii vic).
- Bàn khai Sa yu 1 ljch rO rng dirçc dan ành có xác nhn cUa chInh quyn dja
phuoiig (khong qua 3 thang) nai i1mng viên dang k hO khâu.
- Bàn sao có cOng ch11mng Giy khai sinh, Chilmng rninh thu nhân dan, S hO
khâu.
- Bàn sao CO cong chilmng (khong qua 06 thang) bng t& nghip di hoc, các van
bang chimng chi ye chuyên rnôn, bang diem, ngoi ngü, tin h9c phü hqp vOi chuyên
ngành du tuyên.
- Giy khárn silrc khOe không qua 03 tháng tInh dn thoni dim nOp h sa.
- Xác nhn dan su do ca quan cong an dja phixang nai ilmg viên cix trü xác nhn
không qua 03 tháng tInh den thoni dirn np ho sa.
- 04 ãnh rnàu chp kiu chi1mn• rninh thu cOn 4x6.
- Các giy tà lien quan khác nu cO (d xét iiu tiên).
4. ffinh thfrc tuyn ding:
- Satuynhsa;
- Thi vit, trc nghiin (ch en môn, ting anh TOEIC, ting anh chuyên
ngành, tin h9c van phOng);
- PhOng vn true tip và bài tet trc nghim IQ, EQ b sung.
5. Cong vic và noi lam vic:
- K six vn hành: Vn hành it bj, cOng ngh eh bin du khI; Theo dOi và
vn hành các c1i1n phân xixOnng cô g ngh, ph trçi cüa Nhà may Ic du Dung Qut
(NMLD); Xi.lr l các tinh huOng an cap nay sinh trong qua trinh 4n hành rriOt

cách an toàn, theo dIrng quy trInh, darn bão ciun phân xithng vn hành an toàn, n
djnh và hiu qua.
- K5 sir bão drrOng: Bão duO'ng, sfra chüa thit bj ch bi&i du khI; Th?c hin
giám sat, báo duO'ng dung kê hoch nMm dam bão d tin cy vn hành cña thiêt bj,
h thông eüa NMLD; Lp kê hoch, kiêm soãt eac yêu câu cOng vic bão duOiig sua
chtta và tInh trtng thc hin cong vice.
(Các cong vic ci the' sê du'Q'c trao di trongquá trinh phOng vá'n)
- Noi lam vic: Tai NMLD Dung Quit, Cong ty c phn L9c hOa du BInh Son,
Khu Kinh tê Dung Quât, xã BInh Trj, huyn Birth Son, tinh Quàng Ngai.
6. Quyn lçri:
- Lam vic trong mOi trirô'ng nãng dng, ei m, sang t?o, luôn trân trçng nhiing
giá trj cong hiên cüa cá nhân; Dugc cam nhn Van hóa "BSR là mt gia dinh", ho
trg ln nhau cüng phát triên, nhiêu co hi thàng tiên và phát triên nàng li:rc cá nhân.
- Dirgc tiêp xik vó'i h thông cong ngh hin dai, tiên tiên trên th giâi trong
linh we Loc hóa dâu; Co hi dirge dào tao trau dôi kiên thuc, lam vice vâi các
chuyên gia cO kinh nghim trong và ngoài nuâc.
- Co hi dirge hun luyn, dao tao và nâng cao chuyên mOn nghip vi thuo'ng
xuyên, dirge tharn gia chuo'ng trinh dào tao "7 thói quen hiu qua" và các khOa dào
tao k5 näng mém...
- Mirc luo'ng canh tranh, hAp dn dirge trà d?a trên näng hrc và hiu qua cong
vic.
- Dirge huâng dy dü các quyn igi v ch d BHXH, BHYT, BH tht nghip,
BH tai nan lao dng BNN theo quy djnh cüa Nhà nrrâc.
- Dirge huO'ng các ch d chInh sách va phüc igi nâng cao cüa Cong ty nhi.r: Bão
hiêrn si'rc khOe trách nhirn cao, ho trg/bO trI nhà a cho CBCNV, eác chê d phüc
lgi tp the, khen thuâng. . .theo quy djnh cüa Cong ty.
- Tharn gia các hoat dng van hóa, th thao, tham quan nghi mat và các ngày hi
cüa Cong ty.
7. Thöi hn nhân h so':
Ht ngày 15/7/2020 (tInh theo dAu Buu din). (COng ty chi thong báo thi tuye'n,
phóng van den nhthig thig viên dzt yêu cdu, hO so' khOng hoàn trá lqi).
8. Dja chi nhn ho so':
Ban Quan trj và phát trin ngun nhân l?c
Cong ty c ph Lçc hOa du Binh San
208 Hung Virong, thành jh Quãng Ngai, tinh Quãng Ngãii
Din thoai: 02553.825 825 (s may lê: 8784)
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TP DOAN DAU KHf VIT NAM
CONG TY CO PHAN LQC HOA DAU B!NH sor

THÔNG BAO TUYEN DUNG
Cong tyc phn LQc hóa du BInh Sm Co nhu cu tuyn diing ing viên dap irng
duçjrc các yeu câu näng lirc nhu sau:
1. S lirçrng, chuyên ngãnh tuyn dung:
- Cong ngh thông tin: 01 ngixôi
2. Yen cu chung:
- Cong dan Vit Narn, cO 1 ljch rO rang; IJu tiên Narn và cO h khu thung trü
tai các tinlilthành phô: Quâng Ngai, Binh Djnh, Quãng Narn, Gia Lai, Kon Turn, Dà
Nng.
- Tt nghip dai h9c loai Khá trâ len, h chinh quy tp trung dài han chuyên
ngành COng ngh thông tin, uu tiên bang Giói.
- ft nh.t 3 närn kinh nghiin v 1p trInh huâng di tixng, ngOn ngu C#.Net,
JavaScript, co' sâ dü lieu SQL và Oracle, SharePoint.
- Co kinh nghirn quãn trj SharePoint Administration Configuration, SharePoint
Business Intelligent, Excel Services, Fonn Services.
- Co khã näng tir phân tich source code, phát trin source code web & database
theo yeu câu cüa cOng ty.
- Ting Anh trinh d TOEIC 600 hoc IELTS 5.0 hoc tlrnng duo'ng tth len.
- Tui di khOng qua 30; Sirc khôe t&; Nang dng, c&u tin, thIch tIm tôi h9c
hOi cong ngh rnâi, hôa dong.
- TJu tiên 1rng viên có kinh nghirn lam vic trong các cOng ty gia công, phát
triên phân rnern hoäc däi tham gia cac dir an phát triên lrng d1ing quán trj doanh
nghip.
3. Yen cu ho so':
- Dcmiimgtuyên
- Ban khai So' .yu l ljch rö rang duçc dan ãnh có xác nhn cUa chInh quyn dja
phuo'ng (khOng qua 3 tháng) nai irng viên dang k h khu.
- Bàn sao có cOng chiirng Giy khai sinh, Chirng ininh thu nhân dan, S h
khâu.
- Bàn sao có cOng chñng (khOng qua 06 tháng) bang ttnghip dai hçc, các van
bang chirng clii ye chuyên rnOn, bang diem, ngoi ngt, tin h9c phü hçp vài chuyên
ngành d? tuyên.
- Giy khám siirc khOe khOng qua 03 tháng tInh dn thai dirn np h so'.
- Xác nhn dan s1r do co' quan cOng an da phucing ncxi irng viên eli trui xác nhn
khOng qua 03 tháng tfnh den thi diem np ho so'.
- 04 ãnh rnàu ch1ip kiu chirng minh thu cc 4x6.
- Các giy t?Y lien quan khác nk có (d xét ixu tiên).
4. IIInh thfrc tuyn ding:
- So'tuynhso';
- Thi vit, trc nghirn (chuyên mon. ting anh TOEIC, ting anh chuyên
ngành, tin hoc van phOng);
1

- Phông vn trrc tiêp và bài test trc nghirn IQ, EQ b sung.
5. Cong vic Va no'i lam vic:
- Cong vic: Quãn trj Co si dtt 1iu, cãi tin tüy chinh các irng diing CNTT. biu
rnu báo cáo theo yeu câu quân tr/sü diing cüa Cong ty.
(Các cong vic cy the së du'çic trao di hong qua trInh phOng vá'n)
- Noi lam vic: Tai NMLD Dung Qut, Cong ty c phn L9c hóa du Binh Son,
Khu Kinh tê Dung Quat, xã BInh Trj, huyn Binh Son, tinh Quãng Ngài.
6. Quyn lçri:
- Lam vic trong rnôi triiàiig nàng dng, c&i m, sang tao, luôn trân trQng nhUng
giá trj cong hiên cüa cá nhân; Duc cam nhn Van hOa "BSR là rnt gia dInh', ho
trY ln nhau cUng phát trin, nhiêu Co hi thang tiên và phát triên näng lc Ca nhân.
- Duçc tip xiic vâi h thng cong ngh hin di, tiên tin trên th giâi trong
lTnh virc LQc hóa dâu; Co hi duçic dào tao trau dôi kiên thic, lam vic vó'i các
chuyên gia cO kinh nghirn trong và ngoài nisc.
- Co hi thrçic hun 1uyn, dào tao và nâng cao chuyên mon nghip vii thuông
xuyên, duc tharn gia chuong trinh dào tao "7 thói quen hiu qua" và các khóa dào
tao k5 nang mêrn...
- Mirc krong canh tranh, hp dn 1u'çic trá dira trên näng lirc và hiu qua cOng
vic.
- Diiqc hung dy dü các quyn lcii v ch d BHXH, BHYT, BH tht nghip,
BH tai nan lao dng BNN theo quy djnh cüa Nhà mrc.
- Duçic hithng các ch d chinh sách và phüc 19'i nâng cao cUa Cong tynhu: Báo
hiêm sirckhóe trách nhirn cao, ho tr/bô tn nhà i cho CBCNV, các chê d phüc
ion tap the,. khen thmmg. . .theo quy djnh cüa Cong ty.
- Tharn gia các hoat dng van bOa, th thao, tham quan nghi mat và các ngày hi
cüa Cong ty.
7. Thô'i han nhn h so':
Ht ngày 15/7/2020 (tinh theo du Buu din). (COng hy chi thông báo thi tuyé'n,
p/lông van den nhIi'ng ing viên dgtyêu cáu, ho so' khOng hoàn trá iqi).
8. Oja chi nhn h so':
Ban Quãn tr va phát trin ngun nhân 1c
Cong ty c phn Lc hóa du BInh Son
208 Hung Virong, thành ph Quãng Ngãi, tinh Quãng Ngai
Diên thoai: 02553.825825 (s may lé: 8784)
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