THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Để đáp ứng nhu cầu phát triển,
Công ty BME cần tuyển các vị trí sau
- Điều kiện:

 Công nhân tốt nghiệp các ngành cơ khí, điện
CN, điện lạnh, riêng CN tốt nghiệp lớp 12/12
sẽ được xét thêm…
 Có kinh nghiệm đã làm Cơ - Điện – Lạnh là
một ưu tiên.
 Ý thức chấp hành kỷ luật tốt, có sức khỏe,
siêng năng chịu khó, ham học hỏi, có khả
năng làm việc tập thể
 Làm việc theo công trình
 Có phương tiện đi lại
- Thu nhập: Tổng thu nhập khởi điểm cĩ thể đến 8.000.000đ/thng
Tăng ca được tính theo quy định Nhà nước (hệ số 1,5 lần, 2 lần, hoặc 3 lần lương chính)
Thưởng theo tiến độ trong thời điểm cao điểm…
Có nhà trọ miễn phí cho Công nhân
Các chế độ khác như lương tháng 13, nghỉ mát hàng năm…
-Trợ cấp
Bằng trung cấp, bằng 3/7
Bằng cao đẳng
Trợ cấp hàn khí

:100.000đ/tháng
:150.000đ/tháng
: 500.000đ/tháng

- Địa điểm làm việc
 Tại nhà máy: 48/3E ấp 4 – Phan Văn Hớn - xã Xuân Thới Thượng- Hóc Môn
 Tại các công trường tại: Khu Công nghệ Quận 9, các khu Công nghiệp thuộc tỉnh Đồng Nai, Bình
Dương ….
- Hồ sơ gồm: Sơ yếu lý lịch, Giấy khám sức khỏe, 1 photo CMND, các bằng cấp (nếu có, 4 hình (3x4)

Công ty ưu tiên cho những công nhân đăng ký trước, đã thực tập sản xuất tại Công ty
hoặc có sự giới thiệu của thầy cô các trường nghề, Trung cấp, Cao đẳng…
Liên hệ: Chị Bình – Phòng Nhân sự - 0912928776 - 0903716878
Địa chỉ: Công ty TNHH Cơ – Điện - Lạnh BÌNH MINH ÉN
Văn phòng: 529/146A Huỳnh Văn Bánh – Phường 14 – Q.Phú Nhuận – TP.HCM
Nhà xưởng: 48/3E Ấp 4- Phan Văn Hớn – Xã Xuân Thới Thượng – Hóc Môn- TP.HCM

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Trong thời diểm hiện nay, vì tình hình các Công trình đang bước
vào giai đoạn cao điểm nên ngoài tuyển dụng Công nhân làm theo
Quy chế Công ty, Công ty Bình Minh Én còn tuyển dụng công
nhân làm trong thời gian ngắn hạn. Đối tượng là các em học viên
đang thực tập hoặc các em đang học có nhu cầu làm việc trong
thời gian rảnh.



Mức lương: 200.000đ/ngày

 Tăng ca được tính theo quy định Nhà nước (hệ số 1,5 lần, 2 lần, hoặc 3 lần lương chính)


Thưởng theo tiến độ trong thời điểm cao điểm…



Có nhà trọ miễn phí cho Công nhân



Địa điểm làm việc: Tại xưởng Hóc Môn và các KCN Việt Nam – Singapore Bình Dương, Khu Cơng
nghệ cao Quận 9…



Hồ sơ gồm: Sơ yếu lý lịch, CMND sao y, Khm sức khoẻ cĩ dn hình



Phương tiện di chuyển: Tự túc

Liên hệ: Chị Bình – Phòng Nhân sự - 0912928776 - 0903716878
Địa chỉ: Công ty TNHH Cơ – Điện - Lạnh BÌNH MINH ÉN
Văn phòng: 529/146A Huỳnh Văn Bánh – Phường 14 – Q.Phú Nhuận – TP.HCM
Nhà xưởng: 48/3E Ấp 4- Phan Văn Hớn – Xã Xuân Thới Thượng – Hóc Môn- TP.HCM

PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………
Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………………………
Số CMND: …………………………Ngày cấp: …………… Nơi cấp…………………………
Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………
Đã thực tập/ làm việc tại: ………………………………………………………………………
Đã tốt nghiệp lớp:………………………………………………………………………………..
Khoa:…………………………………………………………………………………………….
Trường: …………………………………………………………………………………………..
Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………..
Sau khi tìm hiểu, tôi xin đăng ký làm việc tại Cty Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Cơ điện
lạnh Bình Minh Én
Tôi cam kết chấp hành và thực hiện đúng những điều trong nội quy và quy định của công ty.

Ngày………tháng……năm 20…
Người làm đơn

