
TP. Hồ Chí Minh, ngày 26  tháng 4  năm 2017 

CÔNG VĂN 
(V/V: Tuyển dụng Nhân Sự cho Công ty TNHH TM DP Úc Châu - Austrapharm ) 

 

Kính gửi: Trường Cao Đẳng Điện Lực 

        Công ty TNHH TM Dược Phẩm Úc Châu (Austrapharm) xin được gửi tới Quý Nhà Trường lời chào 
trân trọng ! 

        Công ty Austrapharm là đơn vị sản xuất và  phân phối nhiều loại dược phẩm trong nước và nước 
ngoài trên toàn quốc từ 1995 đến nay. 

        Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng và đào tạo nhân sự của Công ty Austrapharm, Công ty chúng tôi xin 
được gửi tới Quý nhà trường công văn về việc xin phép được tuyển dụng nhân sự đối với sinh viên đang 
học năm cuối và đã tôt nghiệp các vị trí sau: 

        1. Vị trí tuyển dụng: Nhân Viên Bảo trì (Nam) 

        2. Chỉ tiêu tuyển dụng : 2 người (làm việc toàn thời gian) 
        3. Công việc cụ thể:  Trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn 
        4. Chế độ lương thưởng :  
+ Lương : thỏa thuận  

+ Thời gian thử việc: 2 tháng 

- Thời gian làm việc : 

+  Từ Thứ 2 đến Thứ 6 Sáng 7h30 - 12h00, chiều 13h30 - 17h00, 

+  Thứ 7 : Sáng 7h30 - 12h00, chiều nghỉ, Chủ Nhật và ngày lễ nghỉ. 

       5. Địa điểm đăng ký nộp hồ sơ:  
Công Ty TNHH TM Dược Phẩm Úc Châu 
Địa chỉ : 13C Hồ Biểu Chánh, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP. HCM 
Điện Thoại liên hệ : 08. 38444010 – 08. 38447834 - Website công ty : thuocucchau.com 

       6. Hạn nộp hồ sơ : Từ Ngày 20/04/2017 đến ngày 31/05/2017 

Vị Trí Mô Tả Công Việc Yêu Cầu Công Việc Yêu Cầu Hồ Sơ 

NV Bảo Trì 
(Nam) 

 - Có kinh nghiệm bảo trì điện, điện lạnh. 
- Hiểu biết về kỹ thuật, bảo hành, bảo trì  

theo quy trình kiểm tra. 
- Thật thà, cẩn thận, chăm chỉ và chịu khó 
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Trung cấp về khối 

kỹ thuật, điện lạnh, cơ khí hoặc các 
ngành liên quan 

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc 
ở vị trí tương đương. 

- Có hộ khẩu thành phố 
hoặc KT3 

- Sơ yếu lí lịch, Chứng 
minh nhân dân, Hộ khẩu 
và các văn bằng (nếu 
có), có thị thực ở 
phường (bản chính). 

- 1 tấm hình 4x6 

 
 

COÂNG TY TNHH TM DP UÙC CHAÂU 
74/18 Tröông Quoác Dung, P.10, Q. Phuù Nhuaän 

Ñieän thoaïi : 38444010          Fax : 38454175 
------------------------ 

 

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 
Ñoäc laäp - Töï Do – Haïnh phuùc 

 
---------------------- 



 

       Để công tác tuyển dụng được hiệu quả, kính mong quý nhà trường tạo điều kiện cho chúng tôi được 
tổ chức và giới thiệu chương trình tuyển dụng này đến ứng viên của quý nhà trường lên các phương tiện 
truyền thông của trường  như website, hệ thống bản tin, diễn đàn cho sinh viên, facebook, … dán poster 
tuyển dụng lên bản tin của trường. 

       Đây là việc làm hết sức hữu ích mang lại nhiều giá trị thiết thực cho ứng viên. Công ty Austrapharm 
xin chân thành cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác của quý Nhà trường. 

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn ! 

   

Nơi nhận:         

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
          HỨA HUỆ TUYẾT 
              

        
        

Thông tin liên hệ: 

Đặng Hồng Hải – TP.HCQT 
CTY TNHH TM DP ÚC CHÂU 
Đ/C: 13C Hồ Biểu Chánh, P.12, Q.PN 
Tel: 08.38444010 Ext: 122 
Email: market10@austrapharm.net 


