TỔNG CÔNG TY VIGLACERA-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ VÀ MÁ PHANH VIGLACERA
Số: 378 /CT-TCHC
"V/v: Đăng ký nhu cầu tuyển dụng lao động"

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2018

Kính gửi: TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Đầu thư, Công ty Cổ phần Bao bì và Má phanh Viglacera cám ơn sự giúp đỡ của
Quý Nhà trường đã tạo điều kiện cho Công ty chúng tôi có cơ hội tuyển dụng vị trí kỹ sư
hóa vô cơ tại Nhà trường. Sau đây là một số thông tin của Doanh nghiệp:
1. Tên doanh nghiệp, tổ chức: Công ty Cổ phần Bao bì và Má phanh Viglacera;
2. Địa chỉ: Số 148 đường Đại Mỗ, tổ dân phố Liên Cơ, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội;
3. Điện thoại: 024.3890030, 0982943294 (Chị Bình);
4. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: 0100106948;
5. Cơ quan cấp:Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch đầu tư Hà nội.
Ngày cấp: 04/10/2017.
6. Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): In ấn Bao bì carton, và vật liệu ma sát.
Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động của Công ty như sau:
Vị trí công việc: Kỹ sư hóa vô cơ (Kỹ sư mới ra trường hoặc có kinh nghiệm 01 năm)
Số lượng: 03 người.
Mức lương thử việc tháng đầu: 5.000.000đ/ tháng
Hỗ trợ ăn trưa, thuê nhà nếu CBCNV ở xa mỗi tháng 300.000đ/tháng;
Hết thời gian thử việc:
Mức lương:10.000.000đ - 14.000.000đ/tháng
Hỗ trợ ăn trưa, thuê nhà nếu CBCNV ở xa mỗi tháng 300.000đ/tháng;
Được tham gia các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN.
Hưởng lương thưởng và các chế độ nghỉ mát khác.
Yêu cầu: Nam tuổi đời từ 23 đến 30 tuổi.
Thời gian bắt đầu làm việc, thời gian kết thúc: Làm việc theo giờ hành chính từ 07h30
đến 16h30. (Nghỉ trưa từ 12h00 đến 13h00)
Đề nghị quý nhà trường tuyển dụng cho Công ty chúng tôi.
Xin trân trọng cảm ơn!
Giám đốc Công ty
(Đã ký)
Đặng Minh Tâm
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu TCHC.

