
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

(Lái xe nâng) 

-------------------------------- 

 

Mô tả 

công việc 

- Lái các loại xe nâng từ 3,5 đến 18,0 tấn để nâng, hạ, rút gỗ xẻ các loại; 

- Một số công việc khác phát sinh (nếu có). 

Yêu cầu 

- Nam tuổi từ 20 đến 40 tuổi; 

- Có chứng chỉ lái xe nâng trở lên; 

- Sức khỏe tốt, chịu áp lực công việc, nhanh nhẹn; 

- Đáp ứng ca làm việc là ca luân phiên, không làm chuyên ca; 

Thời gian 

làm việc 

- Ca 1: 7h45-11h30 + 13h30-18h00; 

- Ca 2: 13h30-18h00 + 19h00-22h00; 

- Ca 3: 18h00-7h45 ngày hôm sau. 

Thu nhập và 

quyền lợi 

- Được hướng dẫn công việc trước khi làm và hướng dẫn thường xuyên trong quá trình làm việc; 

- Lương khởi điểm 7,0 triệu đồng/tháng; Nếu xác định gắn bó lâu dài, làm được việc thì lương có thể 

đạt mức tối đa là 9,0 triệu/tháng; 

- Hàng tháng nếu công việc phát sinh nhiều sẽ có thưởng; 

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN; 

- Hàng tháng được nghỉ 2 ngày; 

- Được ký hợp đồng chính thức; 

- Được công ty bố trí ở ngay tại trong Công ty (nếu ở xa); 

- Làm ca 1 hoặc ca 2 thì được Công ty bố trí cho xuất ăn là 30.000 đ/bữa. 

Số lượng - 3 người 

Hồ sơ gồm 

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương (trong vòng 6 tháng gần nhất); 

- 2 ảnh 3x4; 

- Đơn xin việc; 

- Bản sao, công chứng giấy khai sinh; 

- Giấy khám sức khoẻ 6 tháng gần nhất; 

- Photo hộ khẩu và Chứng minh nhân dân, các văn bằng, chứng chỉ có liên quan (công chứng). 

Thời gian 

nhận hồ sơ 
- Từ ngày 21/5 đến 30/6/2019 

Hồ sơ 

nộp tại 

- Trực tiếp tại Văn phòng Chợ gỗ Hoàng Sơn; địa chỉ: lô KB1.3 và KB1.7, khu công nghiệp MP Đình 

Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng (gặp Mr. Luân - 0919212486); 

 


