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Công ty TNHH Xuân Cầu (Xuân Cầu Holdings) được hình thành và phát triển gần 20 năm,
với quy mô và mạng lưới phân bố rộng khắp các tỉnh, thành phố lớn tại Việt Nam. Công ty định
hướng phát triển đa lĩnh vực, trong đó tập trung vào các nhóm ngành phát triển, thu hút nhiều
nguồn lực đầu tư tại Việt Nam bao gồm:
-

Thương mại dịch vụ
Khai thác mỏ đất hiếm
Năng lượng tái tạo
Vật liệu xây dựng
Bất động sản, dịch vụ nghỉ dưỡng

Quy mô công ty không ngừng lớn mạnh và việc chiêu mô nhân tài luôn được đặt lên hàng đầu,
vì vậy Ban lãnh đạo Công ty mong muốn thu hút lực lượng nhân lực trẻ, tài năng tại các trường
top đầu tại Việt Nam và Viện Kỹ thuật Hóa học – Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội là nơi đặt nhiều
kỳ vọng cho mục tiêu của công ty chúng tôi.
Vị trí Kỹ sư khai thác mỏ đất hiếm (SL: 03)
- Địa điểm làm việc: Hà Nội, Lào Cai, Hưng Yên, Ninh Bình.
- Thời gian làm việc 8 tiếng/ngày (theo phân công hoặc đăng ký lịch trực).
- Mô tả công việc:
✔ Tổ chức thực hiện và giám sát, nghiệm thu các công việc hoàn thành trong triển khai
dự án do BLĐ phân công, chỉ đạo thực hiện tùy giai đoạn.
✔ Đại diện công ty làm việc với các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương về việc xử lý
vấn đề phát sinh tại dự án như giải quyết đơn thư, tiếp đón và cung cấp văn bản pháp lý dự
án, phối hợp trong công tác kiểm tra, các thủ tục liên quan lao động,…
✔ Bao quát, giám sát các công việc triển khai dự án từ khâu thăm dò, khai thác, xét
nghiệm,…, phối hợp với chuyên gia nước ngoài (Trung Quốc, hoặc từ Châu Âu) để vận
hành kỹ thuật, máy móc. Tính hợp lý các danh mục cung ứng mà bên chuyên gia yêu cầu,
theo dõi đôn đốc tiến độ thực hiện, kiểm soát chất lượng đầu ra,... đề xuất cung ứng vật tư,
nhân công cho dự án.
✔ Thực hiện thỏa thuận chuyển nhượng hoặc thuê đất với các hộ dân trong phạm vi thăm
dò, hoàn thiện thủ tục đất đai (sẽ phối hợp với tập đoàn để xử lý các sự vụ phát sinh).
✔ Thực hiện công tác thanh quyết toán, tạm ứng, xử lý ngân sách hàng năm.
- Quyền lợi

✔ Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh trên thị trường (tùy theo năng lực ứng viên và cam kết
thỏa thuận với công ty).
✔ Được hưởng đầy đủ các chính sách về lương, thưởng, phụ cấp vị trí, đặc biệt được ưu
tiên chế độ đối với các đối tượng làm việc xa nhà hoặc công tác thường xuyên; được tham
gia BHXH, BHYT theo quy định nhà nước.
✔ Trang thiết bị theo tiêu chuẩn, công bằng và nhiều cơ hội thăng tiến.
✔Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ
✔ Được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi như: Thưởng Lễ, Tết, tháng lương 13, hoạt
động ngoại khóa Teambuilding, Nghỉ mát, Văn nghệ nội bộ,…. theo quy định của công ty.
- Yêu cầu:
✔ Tốt nghiệp đại học trở chuyên ngành Công nghệ các chất vô cơ, Máy hóa, Quá trình
thiết bị, ưu tiên sinh viên/cựu sinh viên ĐHBKHN
✔ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên. (Công ty xem xét tuyển các trường
hợp mới tốt nghiệp hoặc đang thực tập sinh (năm cuối) có thể sắp xếp thời gian làm việc
liên tục (*))
✔ Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các máy móc thiết bị liên quan đến công việc;
Ưu tiên ứng viên sử dụng được tiếng Trung, tiếng Anh chuyên ngành.
✔ Mong muốn gắn bó và ổn định lâu dài với công ty; Có thể đi công tác thường xuyên
tại các tỉnh miền Bắc.

(*) Đối với các trường hợp sinh viên mới tốt nghiệp hoặc có nhu cầu thực tập sinh (áp dụng
cho năm cuối) liên hệ về Văn phòng Viện Kỹ thuật Hóa học để được hướng dẫn.
Mọi thông tin trao đổi hoặc nộp hồ sơ ứng tuyển, liên hệ trực tiếp về BP tuyển dụng, Mr.
Thế Vinh 0969953791 (mail: vinh.nt@xuancau.com.vn) hoặc có thể nộp tại Văn phòng Viện
Kỹ thuật Hóa học.
Thời hạn nộp hồ sơ theo các hình thức trên: Đến ngày 03/10/2019.
Tham khảo tại link: https://xuancau.com.vn/recruitment-news.html

