
 

 

 
 

 
 

TIÊU CHÍ TUYỂN DỤNG 

 
 

Nhân viên làm việc trong công ty kinh doanh thiết bị khoa học kỹ thuật. 

Số lượng: 6 người 

Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh 

Thời gian bắt đầu làm việc:  Trong quý III năm 2015. 

Yêu cầu: 

 Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Điện tử, Hóa phân tích, Sinh học, 

Kế toán thuộc các trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Bách Khoa Hà 

Nội, Đại học Nông nghiệp, Đại học Nông lâm TP.HCM, Đại học Công nghiệp 

TP.HCM, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh. 

 Ngoại ngữ: Có khả năng đọc, hiểu các tài liệu đặc biệt là các tài liệu tiếng Anh 

kỹ thuật. 

Có khả năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm, hòa đồng, thích kinh doanh, sẵn sàng 

đi công tác trong và ngoài nước. 

Ưu tiên những ứng cử viên có kinh nghiệm làm việc tại các bộ phận kế toán, phòng sủa 

chữa, dịch vụ phụ tùng, các phòng thí nghiệm của các công ty thương mại khác. 

Quyền lợi: Thỏa thuận theo quy định của pháp luật và dựa trên kết quả công việc. 

Thời gian nộp hồ sơ: Đến hết tháng 6/2015 
 

Hồ sơ bao gồm:  

1 Đơn xin việc viết tay 

2 Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan có thẩm quyền 

3 Bản tự tóm tắt kinh nghiệm học tập và quá trình công tác (CV) 

4 Bảng điểm công chứng 

5 Tất cả các bằng cấp đã có. 
 



Nếu là ứng cử viên tại Hà Nội, gửi hồ sơ bằng đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến: 

Lễ tân:  Công ty TNHH Thiết bị 2H 

Địa chỉ số 9, Ngách 1/52, Ngõ 1, Phạm Tuấn Tài, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 04.37911179/ Máy lẻ: 333 

  DĐ: 0127 2727 130- Ms Cúc 

 Nếu là ứng cử viên có nguyện vọng làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, gửi hồ sơ 

bằng đường bưu điện đến:  

  Lễ tân:Văn phòng công ty TNHH Thiết bị 2H 

 Địa chỉ S16, Tòa nhà Carillon, 171A Hoàng Hoa Thám, P.13, Q.Tân Bình, 

TPHCM. 

 Điện thoại: 08.36251 5650/ Máy lẻ: 301 

 DĐ: 0932 405 994- Ms Hiền 

  


