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THÔNG BÁO TUYỂN DUṆG 
 

Công ty Cổ phần MEPAC chuyên Thi công hệ thống Cơ Điện Dân Dụng 

và Công Nghiệp. Hiện nay Công ty chúng tôi đang thi công các dự án rải đều trên 

các khu vực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tiêu biểu như sau: 

 Khu chung cư Masteri – Quận 2: Quy mô 02 tầng hầm và 43 tầng căn hộ. 

 Khu chung cư Gold View – Quận 4: Quy mô 02 tầng hầm và 33 tầng căn hộ. 

 Khu căn hộ Vinhome Central Park – Quận Bình Thạnh (49 tầng): Quy mô 

03 tầng hầm và 47 tầng căn hộ. 

 Khu căn hộ City Garden – Quận Bình Thạnh: Quy mô 02 tầng hầm và 33 

tầng căn hộ. 

 Khu căn hộ SSSA – Quận 7: Quy mô 02 tầng hầm và 29 tầng căn hộ. 

 Nhà máy BMWindows  – Bình Dương 

 Nhà máy First Team – Tây Ninh. 

Do nhu cầu phát triển, công ty chúng tôi cần tuyển Công nhân thi công Hệ thống 

Cơ Điện (Hệ thống M&E): 

 Số lượng: 50 Công nhân. 

 Trình độ chuyên môn: Hệ Trung cấp và Cao đẳng các ngành Điện và Cơ. 

 Mức lương: Từ 5,5 triệu đến 10 triệu (tùy theo năng lực chuyên môn).  

Quyền lợi: 

 Nhận việc ngay, không cần kinh nghiệm. Đặc biệt đối với các anh em đã có 

kinh nghiệm Thi công hệ thống Cơ Điện trong quá trình vừa học vừa làm 

hoặc thông qua thực tập sẽ trực tiếp thỏa thuận mức lương riêng. 

 Ký HĐLĐ và BHXH theo quy định. 

 Có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đa số các Dự Án trên được 

ký trực tiếp với Tổng thầu Coteccons (Nhà thầu số 1 Việt nam hiện nay) nên các 

vấn đề về An Toàn Lao Động và Biện pháp thi công tiên tiến được ưu tiên hàng 

đầu trong quá trình làm việc. 

 Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo 

thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. 

 Được thưởng vào các ngày Lễ lớn trong năm: Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, Lễ 

30-4, Lễ 2-9. 

 Được hưởng lương tháng 13 theo quy định công ty. 
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 Công ty thường xuyên tổ chức teambuilding hoặc các giải bóng đá giao lưu 

giữa các Công trường nhiều lần trong năm nhằm tăng cường tình đoàn kết. 

 Các dự án rải đều trên khắp Thành phố nên ưu tiên các anh em có chỗ ở gần 

với Công trình cho tiện việc di chuyển. 

 Đối với các công trình ở xa có thêm phụ cấp đi xa và hỗ trợ chỗ ở. 

Các bạn sinh viên yêu thích ngành nghề Cơ Điêṇ và có mong muốn làm việc tại 

MEPAC xin liên hệ và gửi hồ sơ về địa chỉ sau: 

CÔNG TY CỔ PHẦN MEPAC 

VPGD :  : 52, đường số 2, KDC Him Lam, P. Tân Hưng, Q. 7, Tp. HCM 

Tel     :  +84 8 6263.9911 – 6263.9900 

Mobile : 0938.037.559 (Hồ Thị Nhã Trâm) 

Email : tram.ho@mepac.vn 

 

 Trân trọng kính chào. 

 Phòng nhân sự 
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