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Hái Phông, ngày 22 thông 02 nàm 2022 

KInh gfri: Tru'ông Diii h9c Mo - Dja chtI 

Cong ty C phn Hóa dâu và Xo svi Vit Nam (VNPOLY), thành viên cüa Tp 
doàn Dâu khI Vit Nam, có nhà may san xuât xa sçii Polyester (PET) cong suât 
175000 tânlnäm, dtt ti Khu cOng nghip Dinh Vu — Qun Hãi An — Thành phô Hãi 
PhOng. Hin nay, do nhu câu ma rng san xuât kinh doanh, chung tOi có nhu câu tuyn 
diing 10 k5 six các chuyên nganh Hóa dâu, Polymer, Din — Tir dng hóa và các ngãnh 
k5 thut khác (chi tiêt xin xem thông báo tuyên diing dInh kern). 

Ban Länh do VNPOLY d nghj BGH nhà trumg nhit tinh ho trV, giai thiu 
nhân s1r cho cOng ty chüng tôi cüng nhu to diêu kin và cci hi vic lam cho các sinh 
vien dä tot nghip các chuyên ngành nhà tnthng da dào tto. 

Chüng tôi xin chân thành cam on và kInh chüc si.rc khOe tai qu nhã truông. 

Trân tr9ng. 



CONG TV CO PHAN HOA DAU vA X SQl VIT NAM 
(Cong ty thành viên cüa Tp doàn Dâu khI Vit Nam) 

Dja chi: Lô CN 5.5A, Khu cong nghip Dlnh Vu, phuOng Bong Hãi 2, qun Hãi An, 
thành phô Hal PhOng 

THÔNG BAO TUYEN DUNG  NHAN S!1 
(K5 sir cong ngh) 

• Sôiuçrng: 

+ K sir chuyên ngành Hóa du/Hóa Polymer: 2 ngi1i. 

+ K sir chuyên nganh Din/T dng hóa: 2 ngix?ñ. 

+ K5 sir chuyên nganh k5 thut: 6 ngiRYi. 

Yêu cu chung: 

Co bang Dai  h9c chuyên Hóa du/Polymer/DinITir dQng hOalcác chuyên ngành K thut. 

Giâi tInh: Nam. 

Ting Anh: D9c hiu tài lieu chuyên ngành k thut, giao tip co bàn vâi cãc chuyên gia nuàc ngoài. 

Kinh nghim: Co kinh nghim là mOt  igi th&k sir mO'i ra trueing së dirge dào tao. 

Yêu cu khác: Nhit tInh, cO trách nhim, nhanh nhçn, chju khó, trung thire; Co nguyen vng gän 

bó lâu dài vâi Cong ty. 

• Mo tã cong vic: 

+ Vn hànhlbão duO'ng thi& bj, may móc, day chuyn cong ngh theo quy trinh, hiràng dan. 

+ Diu khin các thông s cong ngh, kim soát các cong doan san xut dam bão san phm dAu ra 

cO chit lucmg dat  yêu cu. 

+ Vn hành các quy trInh kim tra cht lirgng nguyen lieu, phit lieu, san phm tai  phông thI nghim. 

+ Chi tit cong vic tüy tü'ng vj trI së trao d,i cii th khi phOng vAn. 

• Thu nhp: 

Lixong: Tr 8.500.000/tháng, cO th thOa thun tüy theo nàng lirc, kinh nghim. 

H trç an trira. 

Dóng BHXH, BHYT, BHTN.... Theo quy djnh. 

Nghi l nghi phép theo quy djnh cüa Lut lao dng, CO xe dira dOn CBCNV tr ni thành. 

VNPOLY 



• Cãch thác trng tuyn: 

Xin vui lông lien h b phn tuyn dicing d biêt rO them. 

DTDD hoäc Zalo: 0904261179. Email: vietlm@vnpoly.vn  

DT:(0255)3 614615 (Maylê: 123)th?iigiantü08h+ 17htfrthirHai±thirSáu. 

• Bang ky tuyên dung: 

Thai gian np h sci (CV xin vic) tir ngày 22/02/2022 tâi h& 15/03/2022. 

1iJng vien cO th giri bàn Scan hay ãnh chiip h sa qua email vietlm@vnpoly.vn  hoc g11i bàn photo 

tài dja chi: Phông T chrc Hành chinh, Cong ty C phn Hóa dAu và Xo si Vit Nam, Lô CN 

5.5A, Khu Cong nghip Dinh Vu, phi.thng Dong Hâi 2, qun Hãi An, thành phô Hãi PhOng. Ho sa 

chInh thilic së np khi duçrc tuyn dung. 

Hài PhOng, ngày 22/02/2022 
TL. TONG GIAM BOC 
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