Tuyển dụng Công ty Cổ phần Phú Tài
Thứ hai, 18 Tháng 11 2019 12:06 -

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

Địa chỉ trụ sở chính : Số 278, đường Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điệi thoại : 0256.3847668

Fax : 0256.3847556

Website : www.phutai.com.vn

Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính :
-

Khai thác, chế biến đá granite xuất khẩu và nội địa
Chế biến đồ gỗ nội và ngoại thất xuất khẩu
Kinh doanh gỗ nguyên liệu và vật liệu xây dựng
Kinh doanh và dịch vụ bảo dưỡng xe ôtô hiệu TOYOTA
Kinh doanh bất động sản

Được biết Trường Đại học bách khoa - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh là một trong
những đơn vị dẫn đầu về đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, với bề dày lịch sử phát triển
hơn 60 năm qua.

Để chuẩn bị nguồn nhân lực cho việc triển khai dự án"Nhà máy sản xuất đá Thạch Anh cao
cấp"
tại Đồng nai.

Công ty cổ phần Phú Tài kính đề nghị Quý Nhà trường hợp tác giúp đỡ, giới thiệu cho Công ty
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chúng tôi để tuyển chọn nguồn nhân lực như sau :

- Điều kiện chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học bách khoa - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí
Minh chuyên ngành như sau:

* Ký sư hóa Polyme:

+ Số lượng : 04 người

+ Thu nhập khởi điểm: từ 10 trđ - 20trđ/tháng

+ Nơi làm việc : KCN Dệt may Nhơn Trạch, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng nai.

- Công ty có chế độ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn tại Trung Quốc vào tháng 11/2019.

- Các chế độ chính sách được hưởng đầy đủ theo chế độ quy định của Nhà nước.

- Thời gian làm việc: Bắt đầu ngày 12/2019.

Mọi chi tiết các ứng viên xin liên hệ với công ty chúng tôi :

Phòng Nhân sự - Hành chính - Công ty CP Phú Tài, số 278 Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn
Văn Cừ, TP.Quy Nhơn, Bình Định
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Điện thoại : 0256-3847668; fax: 0256-3847556; di động: 0905.02.84.84

(Gặp anh Trương Công Hoàng – Phụ trách phòng NS-HC);

Email: hoangphutai@gmail.com

Kính mong sự quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện của của Quý Nhà trường.

Trân trọng./.
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