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Số: 05-2019/TB  

                                                 Hải phòng, ngày 07 tháng 06 năm 2019 

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
(V/v: Tuyển dụng lái xe nâng hàng container và lái RTG) 

 

Công ty cổ phần container Việt Nam (Viconship Corp,) là một doanh nghiệp hàng đầu về lĩnh vực khai 

thác cảng biển và các dịch vụ logistics, thông báo tuyển dụng như sau: 

1. Công việc và số lượng tuyển dụng:  

- Lái xe nâng hàng container : 07 người. 

- Lái RTG   : 02 người 

2. Yêu cầu ứng viên: 

- Có kinh nghiệm tối thiểu 06 tháng vận hành các loại phương tiện tương ứng với vị trí tuyển dụng. 

- Không quá 40 tuổi.    

- Tốt nghiệp Trung học phổ thông. 

- Có chứng chỉ đào tạo vận hành các loại phương tiện tương ứng với vị trí ứng tuyển 

- Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực làm việc theo ca. Năng động, chăm chỉ, ham học hỏi. 

3. Quyền lợi: 

- Được trả lương, thưởng hấp dẫn theo Quy chế trả lương, thưởng của Công ty và các chế độ BHXH, BHYT, 

BHTN theo quy định của Pháp luật. 

+ Được hưởng phụ cấp ăn ca và các phụ cấp khác theo Quy chế của Công ty. 

4. Liên hệ và nộp hồ sơ: 

- Hồ sơ gồm:  

+ Đơn xin việc. 

+ Sơ yếu lý lịch có ảnh, có xác nhận của địa phương (Bản chính) 

+ Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (Bản sao công chứng) 

+ Giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế cấp Quận, Huyện trở lên (Bản sao công chứng) 

+ Bằng/chứng chỉ tốt nghiệp Phổ thông trung học và Bằng/chứng chỉ nghề (Bản sao công chứng) 

+ Các chứng chỉ An toàn lao động khác nếu có (Bản sao công chứng)  

+ 2 ảnh kích thước 4cmx6cm 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

Từ 07/06/2019 đến 28/06/2019. Dự kiến kiểm tra tay nghề ngày 29-30/06/2019 

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổng hợp - Công ty cổ phần container Việt Nam (Ms Trương Thị Hà Thư 

0943203373 hoặc Mr Trường Anh 0983110868 ) 

Địa chỉ: Số 11 Võ Thị Sáu – Phường Máy Tơ – Quận Ngô Quyền – Hải Phòng. 

 

Hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện. Các ứng viên qua vòng sơ tuyển Công ty sẽ gọi đến kiểm 

tra tay nghề.  

  
 




