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THÔNG BÁO 
 (V/v: Tuyển dụng lao động) 

   
Để đáp ứng nhu cầu phát triển, Công ty kính nổi Viglacera cần tuyển dụng vị trí sau:  
Vị trí  : Kỹ sư Điện 
Số lượng : 02 người. 
Địa điểm làm việc: Công ty kính nổi Viglacera, Khu sản xuất Tân Đông Hiệp, Phường Tân 
Đông Hiệp, TX. Dĩ An, Bình Dương. 
 

Yêu cầu: 
- Tốt nghiệp Kỹ sư  trở lên chuyên ngành: Điện công nghiệp, Điện-Điện tử tự động hóa 
- Giới tính: Nam, có sức khỏe tốt. 
- Tuổi: từ 24-28 tuổi. 
- Kinh nghiệm làm việc chuyên ngành: 01 năm trở lên. 
- Siêng năng, trung thực… 

 
Quyền lợi ứng viên: 
-          Lương theo thỏa thuận. 
-   Thời gian làm việc: 8 giờ/ngày. 
-          Hỗ trợ tiền ăn trưa, nhà ở… 
-          Làm việc trong môi trường tính ổn định cao, năng động, nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi. 
-          Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên, cơ hội thăng tiến nghề nghiệp cao. 
-          Được cung cấp các trang thiết bị hiện đại cần thiết để nâng cao hiệu quả làm việc. 
-          Chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn 24/24 và các phúc lợi khác theo đúng quy 

định của Luật lao động và của Công ty. 
 
Hồ sơ gồm có: 

- Đơn xin việc, giấy khai sinh. 
- Bản sao CMND, sổ hộ khẩu (Công chứng). 
- Sơ yếu lý lịch có chứng thực của chính quyền địa phương 
- Giấy khám sức khỏe còn hiệu lực (không quá 6 tháng), 02 ảnh chân dung 4x6. 
- Các văn bằng chứng chỉ liên quan (công chứng) 

Các ứng viên nộp HS trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tại địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành 
chính- Công ty Kính nổi Viglacera, KSX Tân Đông Hiệp, P. Tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An, Bình 
Dương - Điện thoại : 0274 3740902 Số máy nội bộ 106 

 
                                                                            PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH 


