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TTTHHHÔÔÔ NNNGGG   BBBÁÁÁ OOO   CCCHHHIIIÊÊÊ UUU   SSSIIINNNHHH   

ĐÀO TẠO MIỄN PHÍ, BẢO ĐẢM VIỆC LÀ M VÀ  THU NHẬP 

 

Cùng với sự phát triển không ngừng của Công ty và cũng nhằm để bồi dưỡng đội ngũ nhân tài chuyên nghiệp, 
Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam quyết định tổ chức lớp đào tạo Nhân viên Vận hành Nhà máy Nhiệt 
điện (Khóa 1) với những điểm nổi bật như sau: 
 Đối tượng chiêu sinh: Sinh viên tốt nghiệp trong năm 2015 Hệ Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp 

ngành Hệ thống điện; Hệ Cao đẳng chuyên ngành Hệ thống điện, Điện công nghiệp. Ưu tiên có hộ khẩu thường 
trú tại Tỉnh Hậu Giang, TP. Cần Thơ và các tỉnh lân cận. 
 Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật Vận hành nhà máy Nhiệt điện. 
 Trường đào tạo: Trường Cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh. 
 Thời gian đào tạo: 10 tháng. 
 Học phí và chi phí ký túc xá: Toàn bộ do Công ty chi trả. 
 Tiền sinh hoạt phí: Mỗi tháng Công ty cung cấp 1,800,000 VNĐ/người. 
 Công ty mua bảo hiểm tai nạn cho tất cả học viên. 
 Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, trở thành nhân viên chính thức của Công ty với mức lương từ 7,000,000 

VNĐ/tháng trở lên. 
 

QUY TRÌNH CHIÊ U SINH 

 Thời gian đăng ký: 18/05/2015 - 30/06/2015. 

 Địa điểm đăng ký: Công Ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam. 

 Phương thức đăng ký: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện hoặc qua email đến Công ty.  

 Thời gian phỏng vấn: 15/07/2015 – 18/07/2015. 

 Phụ trách tư vấn:  – Chị Nguyễn Thanh Vân  (0166 739 9394) 

 – Chị Phan Thị Ngọc Thùy  (0939 168 027) 

 

(Chi tiết xem “Giới thiệu chiêu sinh Lớp đào tạo Nhân viên kỹ thuật Chế tạo giấy Công ty Lee & Man) 

 

 

 

 

Giới thiệu sơ lược Tập đoàn: Lee & Man là một trong những Tập 

đoàn sản xuất giấy có quy mô và thực lực lớn nhất toàn cầu, được thành 

lập vào năm 1994 tại Hồng Kông và đến năm 2003 Công ty đã lên sàn 

chứng khoán, niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồng Kông với mã 

số cổ phiếu là 02314. Trải qua hơn 20 năm phát triển, Tập đoàn Lee & 

Man đã xây dựng 06 nhà máy sản xuất giấy và bột giấy, cùng với các văn 

phòng thu mua giấy phế liệu đặt tại Châu Â u, Châu Á  và Mỹ. Công Ty 

TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam tọa lạc ở Hậu Giang có sản lượng 

420,000 tấn giấy/năm, được trang bị hoàn thiện, bao gồm: Dây chuyền 

sản xuất giấy tiên tiến của thế giới, trạm phát điện, nhà máy cấp nước, 

trạm xử lý nước thải, bến cảng, bãi giấy phế liệu, kho thành phẩm rộng 

lớn và đội xe vận tải hùng hậu… Ngoài ra, Công ty còn có tòa nhà văn 

phòng và các phương tiện sinh hoạt hiện đại như: Sân vận động, phòng 

đọc sách, phòng tập thể dục, phòng y tế, ký túc xá, nhà ăn nhân viên 

v.v… Tập đoàn Lee & Man đã vinh dự nhận được các chứng nhận quốc 

tế như: Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, Chứng nhận 

Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001, Hệ thống quản lý các chất độc 

hại QC 080000, Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động OHSAS 

18001, Chứng nhận Hệ thống quản lý chuỗi kiểm soát sản xuất và tiêu 

thụ FSC-COC, Hệ thống quản lý nguồn năng lượng GB/T233331… 
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