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DAI HOC MO - DIA CHAT  

so 
THÔNG BAO 

Ngày V vic tuyn dting nhân sr 

Ci PLcC Hd  áQ  cRób  

Cong ty Co phn Xi mäng Ha Long là dmi. vi, tr1rc thuc Tng cong ty Xi 
mäng Vit Narn (VICEM), Nba may và trt1 s chInE tai  xã Thông Nhât, thành phô 
Ha Long, tinh Quâng Ninh (cách trung tam thành phô Ha Long khoãng 09 krn) vi 
day chuyên thiêt bi,  cong ngh hin dai  do T.p doàn FLSmidth (Dan Mach)  cung 
cap, can tuyên dmg nhân sr nhir sau: 

I. V! Tifi TUYIN DVNG,  sO LIX(ING: 

1. K5 sir ngành Co khI: 05 ngtrôi 
Vi, trI tuyn ding: Tru&ng ca san xuAt, K thut viên Bão tn ngän nguia ca 

khI/bôi tro'n, K thut viên XuO'ng, Nbân viên nghip vii tai  các Phèng. 

2. K5 sir ngành Din: 02 ngirb'i 
Vi, trI tuyn dyng: Nhân viên k5 thut do hrmg, diu khiên 
3. K5 sir/Cfr nhãn/Cao dng ngành Cong ngh vt iiu silicat, hóa hQc, 

hóa phân tich, vt 1iu xây ding: 04 ngirbi 
Vi, trI tuyn dung: K5 thut viên 4n hành trung tarn, Nhân viên cong ngh 

Phông K5 thu.t, Phông ThI nghim. 
4. Cao dáng/Trung cap nghê: Din/din tfr, Co khI/hàn, Sfra chü'a may 
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moc thiet b, Vin hanh thiet b!  san xuat xi mang hoic cac nghe khac phu hçrp: 
07 ngtrôi 

Vi, trI tuyn diing: Cong nhân k thut sira cha, bào dumg các thi& bi, 
cci/din thuc Xu'&ng Süa cha; Cong nhân 4n hành tai  các Xithng san xuât. 

II. TIEU CHUAN CHUNG: 

1. CO bang t& nghip Cao dng/Trung cp ngh di vi Cong nhân k5 thut, 
bang tot nghip Dai  hc dôi vi K9 su/Cir nhân và phi'i hcip chuyên ngành tuyên 
ding. 

2. Co dü sirc khoê cong tác, không bi, di,  tat; không mac các bnh man tInh, 
truyên nhiêm, các bnh xã hi; không có tiên an, tiên s11. 

3.Khôngquá40tuôi. 
4. S dyng thành thao may vi tInE van phOng và các phân mêm chuyên 

ngành can tuyên diing. Co the d9c, djch duçc tài lieu ttr tiêng Anh sang tiêng Vit 
theo chuyên ngành tuyên diing (áp dung dOi vciK5 su, Cir nhân). 

5. T5u tiên tuyên diing irng viên có h khâu thu?ng tnt (ho.c ncii 6 hin nay) 
tai tinh Quàng Ninh và các tinh lan can, các irng viên da có kinh nghirn cong tác, 
dã có kinh nghirn lam vic trong ngành san xuât 4t lieu xây dirng. 
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III. QUYEN LQI, CHE DO: 
- Tong thu nhp bInh quân tü: Chin triu dng/tháng dêi vói Cong nhân k5i 

thut/4n hành, tr rnLr&i hai triu dông/tháng dôi vó'i K5 su/CCr nhân. 
- Tnriing hçp img viên có trInh d5 chuyên mon nghip vi khá, sau khi 

phOng van Cong ty thçrc hin thir vic tri,rc tiêp, nêu dáp rng tot ye nghip vi1 thI sê 
thóa thun mrc lumig tcrcmg xüng v&i trInh d thc có. 

- Ducic tham gia BHIXH, BHYT, BHTNLD, BNN; tang luong, thuO'ng, bôi 
d'irô'ng,... theo quy djnh cüa Nhà rn.ró'c và quy chê, quy dn1i cüa Côngty. 

- Duçc bô trI chô a tp the, chê d an corn ca mien phi; ducxc cap trang thiêt 
bi bào h lao dng và hu&ng các chê d khác theo quy djnh. 

- Co xe ô to disa don di lam hang ngày. 
- Th.rcic tao  diêu kin dê hc t.p nâng cao trInh d chuyên môn, tay nghê. 
- Nhiêu chê do dugc humg khác có lçi hon cho nguai lao dng so vai quy 

djnh cUa Lut lao dng. 
IV. HO SO GOM: 
1. Bàn sao có cong chimg: Bang tht nghip và các chüiig chi lien quan, bang 

diem qua trInh dào t.o, giây khai sinh, CMND/CCCD. 
2. So yêu l ljch có xác nhn cüa chInh quyên dja phuong noi thu&ng trü. 
3. 04 ãnh co' 4x6 (chip không qua 06 tháng). 
4. Giây kham sirc khOe (Bnh vin cap huyn và tuong throng trâ len cap 

không qua 06 tháng). 
5. Các giây ti khác có lqi cho img viên. 
V. HO SO NQP THEO DjA CIII: 
1. PhôngT chüc banE chinh Cong ty C phn Xi mang Ha Long, xä Thng 

Nhât, thành phô Ha Long, tinE Quâng Ninh, din thoai 02033 699 240 (Ho so giri 
thrang bmi din ho.c np tai  cong bào v Cong ty hoc scan ho so và gui vào hp 
thu tchc(xmh1.vn).  

Mci thông tin chi tiêt vui lông lien h trong giO hành chInh: Ong Hoàng S' 
Trumg, Tru&ng phông TCHC Cong ty, so din thoai 0914 786 896 (hoc ông 
Nguyen Van Tü, Nhân viênTCNS, so din thoai 02033 699 540) 

2. Han  np ho so: Kê tü ngày Cong ty dàng thông báo tuyên diing, den bet 
ngày 30 tháng 9 nãm 2022. 

3. Cong ty s lien h trirc tiêp vai 1rng viên dê mai tham dir phOng van. rig 
viên khOng phâi np bat kS'  khoân phi nào kern theo. 

Cong ty Co phn Xi mãng Ha Long trân trng Thông báo ! W 

Noi nhân: 
-Ban TGD; 
- Các PhOng/Ban XLrO'ng thuc Cong ty; 
- Website Cong ty; 
- Các truông clai hQc, TnrOng day nghê; 
- Trung tam xUc tiên vic lam; 
-Luu:VT. 




