
 
 

 

Hãy nói theo cách của bạn 

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI  

CÔNG TY TNHH MTV THÔNG TIN M3 

Địa chỉ: Lô CN 1, Khu công nghiệp CNC1 - Khu 

Công nghệ cao Hòa Lạc - Thạch Thất - Hà Nội 
 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng nhân sự  

 vào làm việc cho Công ty TNHH MTV Thông tin M3 

 
 

Kính gửi: Viện kỹ thuật Hóa học - Đại học Bách khoa Hà Nội 
 

 

Công ty TNHH MTV Thông tin M3 thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội đang có 

nhu cầu tuyển GẤP nhân sự vào làm việc tại Công ty, kính mời các ứng viên tham gia 

tuyển dụng cho vị trí sau: 

VỊ TRÍ MÔ TẢ CÔNG VIỆC TIÊU CHUẨN 

Kỹ sư 

nghiên cứu 

phát triển 
 

(08 người) 

- Tiếp nhận các kiến thức, chuyển giao 

công nghệ liên quan đến sản xuất 

thuốc phóng composite.  

- Thử nghiệm tính chất hóa học, cơ lý 

của các NVL đầu vào phục vụ cho sản 

xuất thuốc phóng Composite, sản 

phẩm trung gian, Nghiên cứu các loại 

vật liệu, mô phỏng tính toán các tham 

số của động cơ phóng để tối ưu việc 

thiết kế, chế tạo các bộ phận cơ khí 

của động cơ phóng. 
- Xây dựng các tài liệu, quy trình công 

nghệ cho các dòng sản phẩm mới nghiên 

cứu, phát triển thành công. 

- Giới tính: Nam/Nữ; Sức khỏe tốt; 
Lý lịch rõ ràng, không tiền án, tiền 

sự. 

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên 

ngành: Hóa học, Hóa - Lý, Hóa học 

vô cơ, hữu cơ, hóa phân tích, Vật 

lý, Cơ khí chế tạo, Điện; Hệ chính 

quy.  

- Ngoại ngữ: TOEIC ≥ 450 hoặc 

tương đương. 

- Ưu tiên các ứng viên Sinh viên 

năm cuối thuộc các Học viện và 

trường Đại học (hoàn thành 

chương trình các môn học của 

nhà trường chuẩn bị tốt nghiệp 

năm 2017. 

o Địa điểm làm việc:  

Sau khi trúng tuyển sẽ được bố trí làm việc tại Công ty Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch 

Thất, TP.Hà Nội; Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội; Thái Nguyên hoặc các địa điểm khác do 

Công ty kinh doanh. 

o Quyền lợi: 

- Thu nhập tối thiểu từ 10 đến 25 triệu/tháng phụ thuộc vào năng lực và kết quả hoàn 

thành công việc của từng cá nhân; 

- Có nhiều cơ hội thăng tiến phụ thuộc vào năng lực và sự phấn đấu của cá nhân; 

- Có xe đưa đón trong ngày từ Hà Nội tới địa điểm làm việc tại Hòa Lạc; 

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, phát triển, năng động, luôn nêu cao tinh thần phối 

hợp trong công việc; 

- Chế độ quyền lợi hưởng theo năng lực và kết quả công việc của từng cá nhân; Chế độ 

khác theo quy định chung của Công ty. 



o Hồ sơ dự tuyển: Ứng viên gửi hồ sơ dự tuyển qua 1 trong 2 đường sau: 

- Dự tuyển hồ sơ điện tử qua địa chỉ: 

Email: tuyendung.m3.viettel@gmail.com 

   - Dự tuyển hồ sơ trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh: qua Phòng Tổ chức lao động Công 

ty TNHH MTV Thông tin M3: 

Địa chỉ: Lô CN 1, Khu công nghiệp Công nghệ cao 1 - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc 

- Thạch Thất - Hà Nội. Hoặc: Tổ 38, Mỹ Trung, Xuân Khanh, Sơn Tây, HN. 

o Hồ sơ bản cứng, gồm: 

+ Đơn xin việc viết tay 1 bản. 

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương; giấy khai sinh; CMND 
photo; Hộ khẩu photo (công chứng). 

+ Giấy khám sức khỏe (6 tháng gần nhất). 

+ Bản sao có công chứng các văn bằng chứng chỉ liên quan, bảng điểm tốt nghiệp. 

+ 02 Ảnh 3x4 mới nhất (sau ảnh ghi rõ họ tên). 

+ Ngoài hồ sơ ghi rõ: Vị trí tuyển dụng, địa chỉ và số điện thoại liên hệ. 

o Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ Phùng Thế Tiến, Phòng Tổ chức lao động, 

SĐT1: 04 66615577. SĐT2: 0978 143 123. 

o Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 20/06/2017 – 30/7/2017. 

Ghi chú:  

- Công ty không hoàn trả hồ sơ đăng ký dự tuyển. 

- Công ty tuyệt đối không thu bất cứ khoản tiền nào của ứng viên khi nộp hồ sơ tham gia dự 

tuyển và khi trúng tuyển vào làm việc tại Công ty. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Đăng tuyển công chúng; 

- Lưu: VT, TCLĐ, Tiến 02. 

                GIÁM ĐỐC 

 


