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THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Kính gửi: Viện Kỹ Thuật Hoá Học, Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Trước tiên, Chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng đến Quý nhà trường!

Tập đoàn HONGFU chuyên hợp tác sản xuất các hãng giày nổi tiếng thế giới như Nike, Converse, Clarks, Timberland,
Puma, Ugg...Hiện nay tập đoàn đang mở rộng hoạt động sản xuất giày và có nhu cầu tuyển dụng nhân sự với vị trí và
yêu cầu công việc cụ thể như sau:

Số lượng, vị trí: 30 ứng viên cho vị trí nhân viên bộ phận Hoá chất.

Yêu cầu chung:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Hoá.
Ưu tiên ứng viên biết thêm Tiếng Anh hoặc Trung.
Có tính chủ động, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Có thể đi công tác trong và ngoài nước.
Chi tiết công việc(file đính kèm) và kế hoạch đào tạo sẽ đươc trao đổi chi tiết trong lúc phỏng vấn.

Đãi ngộ:
Lương: 5,000,000 - 12,000,000 tuỳ theo năng lực.
Nhà máy sắp xếp nơi ăn, ở hoặc tính thành phụ cấp.

Địa điểm
Các nhà máy tại Thanh Hoá.

Kính mong quý trường tạo điều kiện cho công ty chúng tôi vào tháng 12/3/2019 được đến quý trường để phỏng vấn
sinh viên sắp tốt nghiệp hoặc các cựu sinh viên có mong muốn làm việc tại tập đoàn chúng tôi. Chi phí phát sinh trong
buổi phỏng vấn sẽ do phía tập đoàn chi trả.

Xin chân thành cảm ơn!

Công ty TNHH Giày Aleron Việt Nam

Giám đốc bộ phận Nhân sự

(Ký tên và đóng dấu)


