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                                                                                        Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2018 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Công ty TNHH Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu PTDM55 hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh 

và phân phối sản phẩm về phụ tùng ngành sợi, dệt, hoàn tất cho ngành công nghiệp. Là một 

trong những nhà đại diện cho các nhãn hiệu nổi tiếng của quốc tế như : Italy, Pháp, Nhật Bản, 

Đài Loan.. 

Do nhu cầu phát triển thị trường, chúng tôi cần tuyển các vị trí Marketing và số lượng như sau :  

1. Yêu cầu nội dung công việc : 

- Vị trí công việc : Nhân viên marketing kỹ thuật dệt                 Số lượng : 2 người 

- Vị trí công việc : Nhân viên marketing kỹ thuật sợi                 Số lượng : 2 người 

+ Độ tuổi : 18 – 30 

+ Điều kiện sức khỏe : Tốt 

Văn phòng làm việc, giao dịch : Số 2, ngõ 2/2 Khu A Trung Tâm Thực Nghiệm Rau 

Quả, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. ( Gần Học viện Nông Nghiệp Việt Nam ) 

2. Quyền lợi của ngƣời lao động : 

- Lương : Thỏa thuận 

- Thu nhập cao ( lương + % Doanh số ) 

- Công việc ổn định, môi trường làm việc năng động 

- Thưởng các ngày lễ, tết trong năm 

- Thưởng lương tháng thứ 13 

- Phúc lợi  : BHXH, BHYT,BHTN theo quy định của Luật lao động và BHXH 

3. Hồ sơ dự tuyển 

- Đơn xin việc có dán ảnh 3x4 ( trong vòng 6 tháng) có đóng dấu giáp lai 

- 02 sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương 

- Bản sao chứng minh nhân dân + hộ khẩu có chứng thực không quá 6 tháng 

- Bản sao có chứng thực các bằng cấp liên quan đến công việc dự tuyển 

- 04 ảnh 3x4 

- Giấy khám sức khỏe ( theo mẫu A3) 

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ : 

Ứng viên trực tiếp nộp hồ sơ tại Văn phòng Công Ty đến hết ngày 30/04/2019 

Liên hệ nộp hồ sơ : Điện thoại công ty : 0243.876.8460 

                               Hoặc số Đt : 035.4806.889 Miss.Thám 


