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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỌT NƯỚC XANH tự hào là đối tác thương mại của tập đoàn hóa chất 
SARAYA Nhật Bản với trên 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh hóa chất 
phục vụ các ngành vệ sinh Y Tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh công cộng. Nay để bổ sung 
nhân sự cho CTY, chúng tôi cần tuyển nhân viên kinh doanh cụ thể như sau: 

 
  

1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kỹ thuật . 
 
2. Số lượng tuyển: 03 người (ưu tiên nam) 
 
3. Trình độ chuyên môn: kỹ sư các ngành công nghệ môi trường, công nghệ sinh học.. 
 
4. Mô tả công việc: 

- Lắp đặt thiết bị nhà giặt, bơm hóa chất cho các khách sạn 
- Demo các sản phẩm hóa chất chuyên dụng tại các khách sạn, nhà giặt, bếp… 
- Vận hành các máy móc (máy chà sàn, máy giặt thảm, máy hút nước…) thi công các công trình 
vệ sinh công nghiệp và phục hồi các vật liệu. 
 
5. Yêu cầu: 
- Nam tuổi  từ 22 đến 30 tuổi, sức khỏe tốt; 
-  Nhanh nhẹn, hoạt bát, cẩn thận, trung thực, nghiêm túc trong công việc; 
- Có kiến thức trong lĩnh vực điện, nước là một lợi thế 
- Sử dụng thành thạo các phần phềm Microsoft Office, Email 
 
6. Quyền lợi, nghĩa vụ: 
- Thực hiện theo Luật Lao động và theo quy định của Công ty; 
- Thử việc 01 -02 tháng (có lương và thưởng); 

- Quỹ lương & thu nhập từ 08 -12 triệu / tháng khi ký hợp đồng lao động chính thức với công ty. 
- Du lịch trong nước tối thiểu 01 lần / năm 
- Được đào tạo về kiến thức, kỹ năng sản phẩm của tập đoàn SARAYA Nhật Bản 
- Bảo hiểm cao cấp của Baoviet Care 
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- Thưởng công trình kỹ thuật hấp dẫn hàng tháng, hàng quý, năm 
- Sổ tiết kiệm vào tháng 13 hàng năm 
- Cơ hội thăng tiến cao trong nghề nghiệp.  
 
7. Hồ sơ gồm có: 
- Đơn xin việc; 
- Bằng tốt nghiệp chuyên môn, bảng điểm (Bản sao không cần công chứng), 
- 02 ảnh 4x6 chụp trong vòng 6 tháng gần nhất; 
- Bản chụp Chứng minh thư Nhân dân 2 mặt (Không cần Công chứng); 
- Các văn bằng, chứng chỉ khác (Nếu có); 
- Ghi địa chỉ và số điện thoại liên lạc trên bìa hồ sơ. 
* Lưu ý: Các sinh viên có thể nộp bổ sung bằng và bảng điểm nếu chưa nhận kịp 
 
8. Nộp hồ sơ:  
Nộp online: 
truc.tran@hoachatnhatban.com 
HOTLINE: 1900 11 91 
Mrs Trúc  
Hoặc trực tiếp: 
Tại công ty cổ phần Giọt Nước Xanh | 35-5 Yersin, Phường 10, Đà Lạt 
- Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2018. 
- Không trả lại hồ sơ cho những ứng viên không trúng tuyển. 
 
 
 
            GIÁM ĐỐC 
                (đã ký) 
 
 
 
 
                         CAO VƯƠNG QUỐC 
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