CÔNG TY TNHH QUY HOẠCH
XÂY DỰNG ĐẤT VIỆT
---------------------------

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG
- Công ty TNHH Quy Hoạch Xây Dựng Đất Việt có trụ sở
chính đặt tại số 63-65-67 đường Ỷ Lan, phường Bình Khánh,
TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Chuyên lập quy hoạch XD, Tư vấn thiết kế, tư vấn giám
sát: Công trình Dân dụng - Công nghiệp, Giao thông - Thủy lợi,
khảo sát địa hình - địa chất.
1./ Vị trí tuyển dụng:
- Bộ phận thiết kế cần tuyển: 2 kiến trúc sư, 2 kỹ sư xây
dựng (dân dụng -công nghiệp), 2 kỹ sư (giao thông - thủy lợi),
2 họa viên kiến trúc.
- Bộ phận giám sát cần tuyển: 2 kỹ sư xây dựng (dân dụng
-công nghiệp).
2./ Yêu cầu ứng viên:
- Nam, nữ tuổi từ 22 - 30 tuổi.
- Sức khỏe tốt, trung thực, nhiệt tình, cẩn thận có trách
nhiệm trong công việc được giao.
3./ Yêu cầu về hồ sơ:
- Sơ yếu lí lịch có dán ảnh 4x6 (không quá 06 tháng)
- Bản sao giấy khai sinh, các văn bằng, chứng chỉ.

- Giấy khám sức khỏe không quá 06 tháng.
- Chứng minh thư, hộ khẩu photo công chứng.
- Đơn xin việc.
4./ Lương và các chế độ phúc lợi khác:
- Trực tiếp trao đổi khi nộp hồ sơ xin việc.
5./ Thời gian làm việc:
- Thời gian làm việc: 8 tiếng/ ngày từ Thứ 2-Thứ 6. (Thứ
7, CN nghỉ).
6./ Nơi nhận hồ sơ:
- Công ty TNHH Quy Hoạch Xây Dựng Đất Việt số 6365-67 đường Ỷ Lan, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An
Giang.
- SĐT: P.hành chính 02963.858700.
- Email: qhxddatviet@gmail.com.
Long Xuyên ngày 12 tháng 12 năm 2020
P.Giám đốc
(đã ký)
KS. Mai Hoàng Vũ

