COÂNG TY COÅ PHAÀN THÖÔNG MAÏI – DÒCH VUÏ BEÁN THAØNH
Truï sôû chính: 2-4 Lưu Văn Lang, P.Beán Thaønh, Q1, TPHCM
ÑT: (028) 38.223.390

Fax: (028) 38.291.389

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG
1. Vị trí cần tuyển:

Nhân viên Lái xe

2. Số lượng tuyển: 01
3. Mô tả công việc:
-

Lái xe ô tô con, ô tô khách ( xe: 4 chỗ, 7 chỗ, 12 chỗ, 16 chỗ ) theo đúng quy định về an

toàn giao thông và theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.
-

Bảo quản và giữ gìn xe tốt, đảm bảo xe luôn sạch sẽ và trong tình trạng sẵn sàng phục vụ.

-

Luôn kiểm tra xe nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời các hư hỏng, bảo trì xe theo định

-

Báo cáo mức nhiên liệu sử dụng hàng tháng.

-

Báo cáo mọi sự cố xảy ra trong quá trình lưu thông để có biện pháp xử lý kịp thời và thích

kỳ.

hợp.
-

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo đơn vị.

4. Yêu cầu chung:
-

Nam, từ 40 tuổi trở xuống.

-

Bằng cấp tối thiểu: Tốt nghiệp THPT.

-

Bằng lái xe hạng D.

-

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm.

5. Lương và chế độ chính sách:
-

Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách do nhà nước quy định.

-

Lương thoả thuận, trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

6. Hồ sơ xin việc gồm:
-

Đơn xin việc, Sơ yếu lý lịch, Giấy khám sức khỏe, sổ hộ khẩu, CMND, 02 ảnh 4x6, Bằng

tốt nghiệp THPT và các văn bằng khác nếu có.
7. Địa điểm nộp hồ sơ:
-

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Quản trị Nhân sự (địa chỉ: lầu 4, 2-4 Lưu Văn Lang, P. Bến

Thành, quận 1)
-

Liên hệ: chị Thu Vân, ĐT 0918515355 – 38223390 ( Số nội bộ: 557 )

8. Hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 01/12/2017 đến hết ngày 15/12/2017.

