
             
                      CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TÂN HỒNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tân Hồng là một doanh nghiệp đa 
nghành nghề bao gồm: Đầu tư kinh doanh bất động sản, khu nghỉ dưỡng cao cấp, 
khu vui chơi giải trí, hoạt động xuất nhập khẩu, sản xuất tinh bột giấy, trồng 
rừng…

Do nhu cầu phát triển, công ty đang cần tuyển 04 vị trí như sau:

1. 01 kỹ sư khoa công nghệ hóa học bộ môn công nghệ Xenluloza/giấy
2. 01 kỹ sư khoa công nghệ hóa học bộ môn hóa hữu cơ
3. 01 kỹ sư vận hành máy, nồi hơi khoa công nghệ hóa học bộ môn quá trình 

thiết bị và máy hóa

Yêu cầu chung:

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy trường ĐH Bách khoa, tương ứng với những
chuyên ngành trên, ưu tiên bằng khá, giỏi.
- Nam, chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp
- Làm việc tại nhà máy sản xuất bột giấy Tân Hồng - Công ty CP XNK Tân Hồng 
tại Con Cuông, Nghệ An
- Ưu tiên những ứng viên nguyên quán tại Nghệ An, Hà Tĩnh
- Cam kết thời gian làm việc cho công ty ít nhất trong vòng 02 năm trở lên

Quyền lợi:

- Thử việc 02 tháng. Lương thử việc là 3,5triệu/tháng; 
- Khi được nhận chính thức sẽ nhận mức lương thỏa đáng và được hưởng các chế 
độ đãi ngộ, phúc lợi theo quy định của công ty (Phụ cấp, thưởng…) và theo quy 
định hiện hành của pháp luật (đóng BHXH, BHYT…)
- Làm việc tại nhà máy, Công ty lo ăn, ở cho CBCNV (có bếp ăn, phòng ăn tập 
thể; phòng ở có điều hòa, TV, truyền hình cáp…)
- Công ty cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo yêu cầu công việc



Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn xin việc viết tay
2. Bằng tốt nghiệp + bảng điểm
3. Các văn bằng, chứng chỉ khác
4. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương
5. Bản sao giấy khai sinh
6. Bản sao sổ hộ khẩu
7. Bản sao CMTND
8. Giấy khám sức khỏe

Hồ sơ gửi về: 

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tân Hồng. Địa chỉ A18 – BT3 Khu đô thị 
Mỹ Đình II – Từ Liêm – Hà Nội. ĐT: 04 37870826.
Phụ trách tuyển dụng: Ms Minh – 0913 24 24 82
Hạn nộp hồ sơ: Trước 31/12/2010
Ứng viên có thể nộp hồ sơ photo, khi vào làm chính thức sẽ phải nộp hồ sơ có dấu 
đỏ, các bản công chứng có giá trị trong vòng 06 tháng kể từ ngày vào làm.


