THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 10
*************

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 10 thông báo tuyển
dụng các vị trí công việc sau:

1. Nhân viên bảo vệ:
- Mô tả công việc: bảo vệ, giữ trật tự ở các chung cư, cao ốc Quận 10.
- Thời gian làm việc: làm việc theo chế độ ca trực.
- Lương và các chế độ:
+ Lương theo Bảng lương của Công ty.
+ Chế độ bảo hiểm xã hội, phúc lợi cho người lao động theo quy
định.
- Điều kiện:
+ Nam từ 18 tuổi đến 45 tuổi, có sức khỏe tốt, có lý lịch rõ ràng.
+ Trình độ: Trung học cơ sở hoặc tương đương.

2. Nhân viên vệ sinh:
- Mô tả công việc: quét dọn, vệ sinh ở các chung cư, cao ốc Quận 10.
- Thời gian làm việc: mỗi ngày 8 giờ (nghỉ 01 ngày trong tuần).
- Lương và các chế độ:
+ Lương theo Bảng lương của Công ty.
+ Chế độ bảo hiểm xã hội, phúc lợi cho người lao động theo quy
định.
- Điều kiện:
+ Nữ từ 18 tuổi đến 45 tuổi, có sức khỏe tốt, có lý lịch rõ ràng.
+ Trình độ: Trung học cơ sở hoặc tương đương.

3. Nhân viên kỹ thuật:
- Mô tả công việc: Phụ trách về kỹ thuật, bảo trì máy móc, thiết bị ở các
chung cư, cao ốc Quận 10.
- Thời gian làm việc: mỗi ngày 8 giờ (nghỉ thứ 7 và Chủ nhật).
- Lương và các chế độ:
+ Lương theo Bảng lương của Công ty.
+ Chế độ bảo hiểm xã hội, phúc lợi cho người lao động theo quy
định.
- Điều kiện:
+ Nam từ 18 tuổi đến 45 tuổi, có sức khỏe tốt, có lý lịch rõ ràng.
+ Trình độ: Trung cấp chuyên ngành điện công nghiệp, kỹ thuật điện,
điện lạnh và các ngành có liên quan.

4. Công nhân thoát nước:
- Mô tả công việc: Duy tu, nạo vét bùn mương, cống thoát nước.
- Thời gian làm việc: mỗi ngày 8 giờ (nghỉ 01 ngày trong tuần).
- Lương và các chế độ:
+ Lương theo Bảng lương của Công ty.
+ Chế độ bảo hiểm xã hội, phúc lợi cho người lao động theo quy
định.
- Điều kiện:
+ Nam từ 18 tuổi đến 40 tuổi, có sức khỏe tốt, có lý lịch rõ ràng.
+ Trình độ: Trung học cơ sở hoặc tương đương.

* Nơi liên hệ và tiếp nhận hồ sơ:
- Văn phòng Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 10.
- Địa chỉ: 466 Nguyễn Chí Thanh, Phường 06, Quận 10, TP.HCM.
- Điện thoại: (028) 39.574.730 - (028) 39.574.737

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 10
- Vị trí cần tuyển dụng: Bảo vệ, số lượng: 2 người
- Công việc phải làm: Bảo vệ, giữ trật tự tại các chung cư, cao ốc; làm việc theo chế
độ ca trực.
- Yêu cầu:
+ Là công dân Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
+ Nam tuổi từ 18-50 tuổi, có lý lịch rõ ràng;
+ Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật và tuân thủ pháp luật;
+ Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc trình độ tương đương trở lên;
+ Có sức khỏe tốt; ngoại hình phù hợp với công tác bảo vệ.
- Hồ sơ xin việc gồm:
+ Đơn xin việc có dán ảnh, có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú
(01 bản);
+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú (2 bản)
+ Các văn bằng, chứng chí theo yêu cầu;
+ Phiếu khám sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền (01 bản);
+ Ảnh 3x4 (4 tấm, chụp không quá 3 tháng so với thời điểm nộp hồ sơ)

