CÔNG TY CP BAO BÌ TIỀN GIANG
-------------------Số: 46 /BBTG-TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Tho, ngày 19 tháng 03 năm 2015

THÔNG BÁO
TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN
Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang cần tuyển dụng - công nhân dệt bao
PP, Công ty sẽ đào tạo tay nghề nếu chưa biết dệt, làm việc tại Nhà máy Công
ty như sau:
Mức lương: Tính theo năng suất sản phẩm, có thu nhập từ 4 đến 6 triệu
đồng/người/tháng; trong thời gian học việc công ty trả chi phí học việc và ăn
cơm, uống sữa.
Số lượng: Công nhân dệt 20 người.
Đối tượng: Nam, Nữ có sức khoẻ tốt, không mắc các bệnh truyền nhiễm.
Tiêu chuẩn:
1. Tuổi đời: từ 18 đến 35 tuổi
2. Trình độ học vấn : 8/12
3. Ưu tiên cho những Công nhân có tay nghề
Hồ sơ xin việc gồm có (Nộp sau khi học việc xong, trước khi ký hợp đồng lao
động):
1. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương, dán hình và đóng dấu giáp lai
2. Giấy chứng nhận sức khoẻ (thời điểm khám đến nay không quá 03 tháng)
3. Đơn xin việc (có dán hình và xác nhận của địa phương)
4. Bản sao Hộ khẩu, CMND (có công chứng)
5. Văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ (nếu có)
6. 03 hình 3 x 4 (trùng với hình dán trong Sơ yếu lý lịch)
Thời gian nộp hồ sơ: đến hết ngày 30/05/2015.
Nơi tiếp nhận hồ sơ : Phòng TCHC Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang
Điện thoại: 0907271065 gặp Cô Thảo
Chú ý: Khi đến nộp hồ sơ và tham gia phỏng vấn phải mang theo CMND gốc.

Giám đốc
(Đã ký)
Lê Tấn Thành

