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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Chúng tôi tự hào là một doanh nghiệp tiên phong và là một thương hiệu uy tín ở khu vực Đồng Bằng
Sông Cửu Long về cung cấp các giải pháp bảo vệ môi trường. Sau 15 năm trải nghiệm, Chúng tôi đã
có một đội ngũ chuyên gia tầm cỡ, có kinh nghiệm tư vấn – thiết kế – thi công – chuyển giao công
nghệ bảo vệ môi trường trong nhiều lĩnh vực.
Căn cứ tình hình phát triển và nhu cầu lao động, Công ty thông báo về việc tuyển dụng lao động như
sau:

1. Nhân viên Lắp đặt và vận hành trạm xử lý nước thải (Số lượng: 04)
Mô tả công việc
-

Tiếp nhận dự án mới, đi công trình tỉnh theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

-

Lắp đặt và vận hành, theo dõi,hệ thống xử lý nước thải, nước cấp.

-

Chuyển giao công nghệ và nghiệm thu cho đơn vị sử dụng.

-

Báo cáo định kì và xử lý các trường hợp hư hỏng

-

Thực hiện các công việc khác có liên quan theo sự phân công của Trưởng Bộ phận và Ban Giám
Đốc

-

Công việc sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn trực tiếp.
Ưu tiên

-

Giới tính: Ưu tiên Nam

-

Các bạn Sinh viên có hộ khẩu An Giang.

-

Cam kết gắn bó lâu dài với công ty.
Yêu cầu

-

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật môi trường, quản lý tài nguyên môi trường, công nghệ
sinh học các chuyên ngành liên quan đến kỹ thuật. Chưa có kinh nghiệm được đào tạo.

-

Có khả năng đi công tác tỉnh.

-

Thành thạo vi tính văn phòng, sử dụng email, internet.

-

Sử dụng được phần mềm CAD cơ bản.

-

Giao tiếp, đàm phán tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu khó.

-

Có tinh thần trách nhiệm công việc cao, chủ động trong công việc.

-

Khả năng chịu được áp lực công việc
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2. Nhân viên thiết kế - chào giá trạm xử lý nước thải (Số lượng: 01)
Mô tả
-

Tư vấn, giới thiệu khách hàng dịch vụ của công ty.

-

Khảo sát công trình, thu thập yêu cầu của Khách hàng.

-

Lập hồ sơ chào giá theo nhu cầu của Khách hàng.

-

Theo dõi hồ sơ chào giá, cập nhật báo cáo tiến độ.

-

Soạn thảo hợp đồng.

-

Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
Ưu tiên

-

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật môi trường, quản lý tài nguyên môi trường. Chưa có
kinh nghiệm được đào tạo.

-

Có khả năng đi công tác tỉnh.

-

Thành thạo vi tính văn phòng, sử dụng email, internet.

-

Sử dụng được phần mềm CAD cơ bản.

-

Giao tiếp, đàm phán tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu khó.

-

Có tinh thần trách nhiệm công việc cao, chủ động trong công việc.

-

Khả năng chịu được áp lực công việc
Yêu Cầu

-

Tốt nghiệp: Đại học hệ chính quy tại trường chuyên ngành Môi trường. Chưa có kinh nghiệm
được đào tạo.

-

Giới tính: Nam, Nữ

-

Sử dụng được phần mềm Autocad cơ bản.

-

Khả năng giao tiếp, đàm phán tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu khó. Có tinh thần trách nhiệm công
việc cao, chủ động trong công việc.

3. Nhân viên tư vấn môi trường
Mô tả
-

Thực hiện viết các hồ sơ tư vấn môi trường: DTM, KHBVMT, BCGS,…

-

Tư vấn và báo giá cho khách hàng về lập các thủ tục hồ sơ lĩnh vực môi trường (như: ĐTM,
KHBVMT, BCGS, sổ chủ nguồn CTNH,...)

-

Thực hiện các công việc khác có liên quan theo sự phân công của Trưởng BP và BGĐ
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-

Công việc sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn trực tiếp.
Yêu cầu
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật môi trường, Quản lý tài nguyên môi trường, Khoa
học môi trường. Chưa có kinh nghiệm được đào tạo.
- Thành thạo vi tính văn phòng, sử dụng email, internet.
- Giao tiếp, đàm phán tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu khó.
- Có tinh thần trách nhiệm công việc cao, chủ động trong công việc

QUYỀN LỢI
Công việc ổn định lâu dài và Cơ hội
thăng tiến.
Đầy đủ chế độ bảo hiểm theo luật Lao
động và luật BHXH.
Thu nhập: Lương cơ bản + thưởng
doanh số, trao đổi trực tiếp khi phỏng
vấn.
Tham quan, du lịch, nghỉ mát hàng
năm.
Các phúc lợi dành cho nhân sự: thưởng
lễ tết.
Thưởng tháng lương thứ 13 theo chính
sách.
Thưởng theo số lượng công trình hoàn
thành hàng năm.
Chế độ phúc lợi khác theo quy định của
công ty.

THÔNG TIN ỨNG TUYỂN
Email: yle@aresen.vn
Điện thoại: 0906 939 108 (Ms. Như Ý)
Địa chỉ: 18 bờ kè Nguyễn Du, Mỹ
Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang.

