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TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Công ty Cổ phần Châu Á Thái Bình Dương thành lập từ năm 2008, hoạt động chính trong lĩnh

vực xuất nhập khẩu, gia công đóng gói và phân phối phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Chúng tôi có

Chi nhánh tại Hà Nội, chi nhánh tại Long An và hệ thống khách hàng phủ khắp cả nước.

Hiện chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho các vị trí sau:

- 01 Nhân viên văn phòng;

- 03 Trợ lý Kinh doanh tại Văn phòng.

* Yêu cầu chung cho các vị trí:

- Nam/Nữ tuổi dưới 30, sức khỏe tốt. Ưu tiên các bạn trẻ mới ra trường.

- Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng. Ưu tiên các chuyên ngành: Kế toán, Kinh tế, Nông nghiệp.

- Nhanh nhẹn. Giao tiếp tốt. Chịu học hỏi.

- Thông thạo tin học văn phòng.

* Yêu cầu cụ thể cho từng vị trí sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

* Thu nhập – Phúc lợi: Tùy theo năng lực. Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

* Địa điểm làm việc: 91 đường 30, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP. HCM (Gần Aeon Bình Tân).

Các ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ về:

- Email: nguyendinhdunghau1@gmail.com. Điện thoại: 028.6295.9999 – 028.6260.0614.

- Nộp trực tiếp hoặc gửi bưu điện về địa chỉ: 91 đường 30, P. Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. HCM.

Thời hạn nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/5/2018.

Phỏng vấn Đợt 1 tại Văn phòng Công ty vào lúc: 09h00 ngày 14/05/2018.

Chúng tôi chào đón sự tham gia của bạn, và tin tưởng với năng lực của mình, bạn sẽ là một

thành viên quan trọng của Công ty trong thời gian sắp tới.

Trân trọng./.


