
 

THÔNG BÁO 
(V/v: Tuyển dụng nhân viên 2017) 

            Kính gửi: -Ban Giám hiệu Trường ĐH  Bách Khoa Tp.HCM 

                   -Trưởng khoa Môi trường và Tài Nguyên 

Công ty Cổ Phần Sao Hỏa (Mars Corporation) là công ty chuyên tư vấn, thiết kế cơ điện (thiết 

kế hệ thống điều hoà không khí, thiết kế hệ thống điện, hệ thống phòng cháy và báo cháy, thang 

máy, cấp thoát nước…) cho công trình nhà cao tầng, hầm ngầm chứa xe và dịch vụ công cộng, 

nhà máy công nghiệp… 

  

Do nhu cầu mở rộng Công ty chúng tôi rất mong sẽ được hợp tác với những đồng nghiệp mới 

có tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình năng động trong công việc, Phòng nhân sự Công ty Cổ 

Phần Sao Hỏa gửi đến Quý trường bảng thông báo tuyển dụng như sau: 

 

Vị trí tuyển dụng:  -  05 Kỹ sư thiết kế HT Cấp thoát nước 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ và tạo điều kiện từ phía Nhà trường để chúng tôi có thể 

tuyển dụng được những nhân viên xuất sắc từ Quý Trường. 

 Ứng viên gửi hồ sơ về địa chỉ email: info@saohoavn.com hoặc ntnloan@saohoavn.com  

 Hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ:  

Công Ty CP Sao Hỏa 

Tầng A18-03, Tòa nhà Morning Star, 57 QL 13, P.26, Bình Thạnh, HCM. 

Điện thoại: 08.62585812  ( Gặp Ms. Loan) 

 

 Chính sách đãi ngộ, chính sách phúc lợi:  

    - Có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và các kỹ sư giàu kinh nghiệm tay nghề cao. 

-- - Lương thưởng cạnh tranh, công bằng và tạo động lực. 

   - Chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Luật lao động. 

-  - Thưởng Lễ, Tết, tháng 13, đi du lịch hàng năm… 

 Hồ sơ xin việc: (Vui lòng ghi rõ vị trí ứng 

tuyển ngoài hồ sơ) 

     - Đơn xin việc có dán ảnh 3x4.   

    - CV.  

    - Bản sao công chứng Hộ khẩu, CMND. 

    - Bản sao công chứng các văn bằng, chứng 

chỉ có liên quan. 

 Yêu cầu:  

-Các sinh viên mới tốt nghiệp thuộc các Khoa công 

nghệ môi trường và các khối ngành liên quan.Ưu tiên 

các ứng viên có kinh nghiệm thiết kế. 

  - Học lực khá giỏi trở lên. 

  - Thành thạo Autocad và các phần mềm chuyên dụng, 

biết đọc hiểu bản vẽ cơ điện. 
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