
THÔNG BÁO 
TUYỂN DỤNG CỦA CTY. CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT 

 

Căn cứ thông báo tuyển dụng của Chi Nhánh Cty. Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Việt 

tại TP.HCM, xin thông báo tới sinh viên nội dung tuyển dụng như sau: 

Giới thiệu công ty: Công ty Cổ Phần kỹ thuật Môi Trường Việt là chuyên gia về các 

lĩnh vực xử lý môi trường, cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các giải pháp xử lý môi 

trường hoàn hảo, tư vấn các biện pháp giảm thiểu bảo vệ môi trường. 

Vị trí cần tuyển: Kỹ sư môi trường, Nhân viên tư vấn môi trường. 

Số lượng: 2 Nam, 2 Nữ. 

Điều kiện tuyển dụng:  

- Tốt nghiệp loại khá trở lên. 

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về công nghệ xử lý môi trường, cấp thoát nước. 

- Thông thạo tin học văn phòng: word, excel, autocard.... 

Nội dung công việc: 

- Thiết kế công trình xử lý nước cấp, nước thải, chất thải rắn và chất thải nguy 

hại ở nhiều quy mô khác nhau. 

- Lập hồ sơ đấu thầu các dự án môi trường. 

- Lập dự toán, khối lượng máy móc, vật tư cho công trình. 

- Giám sát thi công và làm hồ sơ thanh toán, hoàn công các công trình. 

Ưu tiên ứng viên:  

- Nữ có kinh nghiệm trong việc viết văn bản, hồ sơ môi trường. 

- Nam chịu khó, thích di chuyển, có thể đi công tác xa. 

- Chủ động, có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực công việc cao. 

Chế độ ưu đãi:  

- Lương cứng + thưởng hấp dẫn theo hiệu quả công việc.. 

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến 

cao. Có cơ hội để phát huy tối đa năng lực bản thân. 

- Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ với người lao động theo Luật Lao động 

Việt Nam. 

Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh 
CTY CP KT MÔI TRƯỜNG VIỆT 

Số:      /TB-CNMTV-TD 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Tp.HCM, Ngày … Tháng … Năm 2017 



Hồ sơ dự tuyển:  

- Đơn xin việc (viết tay, ghi rõ vị trí ứng tuyển). 

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương. 

- Bản sao có công chứng: CMND, Bằng cấp, chứng chỉ liên quan (nếu có). 

- Giấy khám sức khỏe không quá 06 tháng. 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng tại 15/18 Cầu Xéo, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, 

TP.HCM. Hoặc qua mail: minh.cnmvt@gmail.com / vuong.cnmtv@gmail.com. 

- Chi tiết liên hệ Mr. Vương 0963.161.439 hoặc mail: vuong.cnmtv@gmail.com. 

 

 

TP. HCM, Ngày … Tháng … Năm … 

Chi nhánh Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi Trường Việt 
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