Công ty TNHH Koastal Eco Industries

THÔNG BÁO
TUYỂN THỰC TẬP SINH VẬN HÀNH_ĐỢT 1/2020
(Tháng 05/2020)

Với mục đích hỗ trợ xây dựng được đính hướng nghề nghiệp rõ ràng cũng như tích lũy trải
nghiệm công việc thực tế, Công ty TNHH Koastal Eco Industries Việt Nam xin giới thiệu “Chương
trình Thực tập sinh Vận hành – Phía Nam 2020” với nội dung cụ thể như sau:
1. Đối tượng áp dụng:
-

Sinh viên Đại học thuộc chuyên ngành Môi trường (Kỹ thuật Môi trường, Công nghệ Môi
trường, Khoa học Môi trường) (04 Nam).

2. Mô tả công việc:
Thực tập công việc Vận hành tại các công trình của Công ty, cụ thể:
-

Thực hiện các công đoạn theo sự phân công của Tổ trưởng.
Đo đạc, ghi chép các thông số vận hành của hệ thống xử lý nước thải: chỉ số bùn SV,
COD, BOD, SS, PH,…

-

Vận hành các thiết bị trong hệ thống: bơm, máy khuấy,…
Chuẩn bị hóa chất, xử lý bùn từ hệ thống xử lý nước thải.

-

Lập báo cáo vận hành ngày cho người quản lý trực tiếp/Trưởng bộ phận.

-

Xử lý hoặc thông báo cho cấp trên và bộ phận liên quan về các sự cố trong quá trình vận
hành. Nhận biết tình trạng hoạt động bất thường của các thiết bị,…
Dọn dẹp, vệ sinh hệ thống xử lý nước thải: dọn rác, thu gom rác, lau chùi máy móc thiết
bị,…

-

STT

Vị trí thực tập

1

Vận hành viên

Địa điểm làm việc
Long Xuyên, Cần Thơ, Vĩnh Long, TP. HCM.

(Chi tiết công việc thực tập sẽ được trao đổi vào ngày phỏng vấn).
3. Yêu cầu:
-

Có mục đích rõ ràng và phù hợp khi tham dự chương trình

-

Kỹ năng ngoại ngữ: Giao tiếp cơ bản
Kỹ năng máy tính: Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point, Auto Cad)

-

Các yêu cầu khác: Có khả năng làm việc nhóm; Giao tiếp tốt; Nhanh nhẹn.

4. Thời gian và thời hạn thực tập:
-

Thời gian làm việc: đăng ký cụ thể khi phỏng vấn
Thời hạn: Ít nhất 02 tháng.
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5. Các lợi ích nhận được khi tham gia chương trình:
-

Cơ hội được trải nghiệm các công việc thực tế và tham gia nhiều khóa học hữu ích;
Trang bị cho bạn những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho sự phát triển nghề nghiệp
tương lai, cách thức phát triển bản thân;
Gói trợ cấp hấp dẫn bao gồm: Trợ cấp thực tập, trợ cấp nhà trọ tại công trình, quần áo
bảo hộ,…
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại công ty TNHH Koastal Eco Industries.

6. Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:
-

CV;

-

Các bằng cấp và bảng điểm có liên quan (bản photo, nếu có);

-

Giấy giới thiệu của nhà trường với sinh viên năm cuối (bản photo, nếu có);
CMND (bản photo);
01 ảnh cỡ 4x6.

7. Cách thức nộp hồ sơ:



-

Ứng viên truy cập trang https://koastal-eco.com.vn/cat/tuyen-dung/ để nộp hồ sơ trực
tuyến, hoặc;

-

Gửi hồ sơ qua email tuyển dụng: hr@koastal-eco.com hoặc liên hệ Ms Nguyên:
0348.345.467 (zalo).

-

Hạn nộp hồ sơ: Ngày 15/05/2020
Chú ý:

-

Ứng viên nộp hồ sơ bản mềm cần nêu rõ trong tiêu đề thư (Subject): “Ứng tuyển chương
trình Thực tập sinh Vận hành 2020”;

-

Công ty chỉ liên hệ với các ứng viên đạt tiêu chí tuyển dụng (đủ hồ sơ, đáp ứng yêu cầu
công việc) để mời dự tuyển;

CÔNG TY TNHH KOASTAL ECO INDUSTRIES
Tổng Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)
Đã ký
TRẦN ANH ĐỨC
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