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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn là đơn vị trực thuộc Ủy ban Nhân dân TP. 

Hồ Chí Minh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phân phối, kinh doanh nước sạch 

của thành phố Hồ Chí Minh. Hiện Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn có nhu cầu 

tuyến dụng một số kỹ sư vừa tốt nghiệp vào các vị trí sau:  

1. Vị trí tuyển dụng:  

- Chuyên viên Công nghệ xử lý nước. 

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kỹ thuật môi trường, loại Khá trở lên. 

2. Các kỹ sư cần phải có: 

- Trình độ tiếng Anh giao tiếp được, đọc được tài liệu kỹ thuật (TOEIC 

550 hoặc tương đương). 

- Thành thạo vi tính văn phòng, sử dụng tốt phần mềm Autocad. 

- Tuân thủ kỷ luật, khả năng làm việc độc lập, có khả năng tổ chức, hợp 

tác đồng đội, đoàn kết, tinh thần trách nhiệm với công việc, tính chuyên 

nghiệp trong công việc, có khả năng chia sẻ công việc, có sáng tạo, có 

khả năng nghiên cứu, có tinh thần học hỏi, cầu tiến. 

3. Thông tin chung: 

- Làm việc tại tòa nhà Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn 

(số 01 Công trường Quốc tế Phường 06, Quận 03 TP. Hồ Chí Minh). 

4. Hồ sơ xin việc gồm có: 

- Đơn xin việc viết bằng tiếng Việt.  

- 01 bản Sơ yếu lý lịch bằng tiếng Việt. 

- Bảng điểm đại học (có xác nhận của nhà Trường). 

- Các văn bằng, chứng chỉ. 

- 02 ảnh 4x6 (ảnh mới nhất). 

5. Thông tin liên hệ: 

- Ông: Nguyễn Tống Đăng Khoa – Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ 

Phòng 402 - Lầu 04.  

Điện thoại: 0908.045.378. 

Trân trọng kính chào. 


