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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

I. GIỚI THIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG:
Tự hào hơn 20 năm trong chặng đường phát triển, đánh dấu bằng hơn 400 công trình lớn
cho các khách hàng tên tuổi.  Công ty  TNHH Môi  Trường – Công Nghệ Công Thành
(ENVITECH) là một trong những công ty dẫn đầu trong việc cung cấp các giải pháp toàn diện
từ tư vấn, thiết kế, thi công công trình đến cung cấp vật tư thiết bị, hóa chất cho ngành xử lý
nước cấp, nước thải, khí bụi tại Việt Nam. (Chi tiết xem tại www.envitech.com.vn)

Do nhu cầu phát triển và mở rộng,  ENVITECH cần tuyển dụng kỹ sư kinh doanh - Sales
Engineer có chuyên môn về lĩnh vực môi trường, hoá, thiết bị

II. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:
- Chức danh : Kỹ sư kinh doanh - Sales Engineer
- Số lượng : 04 người

III. YÊU CẦU:
 Tốt nghiệp đúng chuyên ngành liên quan 
 Yêu thích công việc Sales.
 Ưu tiên các bạn sinh viên làm đề tài liên quan đến xử lý nước cấp.

IV. CHẾ ĐỘ
 Thưởng : 1 năm/ 2 lần (Trung bình từ 4 – 6 tháng lương)
 Tăng lương : 1 năm /2 lần 
 Chế độ BHXH, BHYT, BNTN đầy đủ theo luật định.
 Được nghỉ chiều thứ 7, CN và các ngày lễ theo quy định.
 Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty.

V. HỒ SƠ:
 Thư dự tuyển, CV (tiếng Anh + tiếng Việt) có hình ảnh gửi trực tuyến qua địa chỉ email:

vi.lntn@envitech.com.vn hoặc nộp trực tiếp tại:

CÔNG TY TNHH Môi Trường Công Nghệ Công Thành

1A/9 Bạch Đằng, P. 2, Q. Tân Bình, TP. HCM. ĐT: 028.6293.605, Fax: 028. 62936.051

        TP. HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
     (Đã ký)
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