
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
(Từ 00/06/2015 đến 30/06/2015) 

 
Công ty cổ phần Kỹ Thuật Đông Lâm – Nhà thầu M&E chuyên thi công hệ thống điện, 

nước, pccc, điều hoà không khí cho các Bệnh viện, Khách sạn, Trung tâm thương mại, trụ 

sở làm việc, nhà máy,…  

Do nhu cầu phát triển chúng tôi cần tuyển công nhân đã có kinh nghiệm hoặc mới tốt 

nghiệp ( sẽ được đào tạo kỹ năng làm việc) Với số lượng cụ thể như sau:  

 

 

- Công nhân điện: 30 người 

- Công nhân cấp thoát nước: 20 người 

- Công nhân ngành điều hoà không khí, nhiệt lạnh: 10 người 

- Thợ hàn: 5 người 

 

Chính sách đãi ngộ:  

- Mở ra nhiều cơ hội đề bạt cho các nhân viên có năng lực, Cơ hội thăng tiến: bình 

bầu lao động tốt, giỏi 3 tháng/ 1 lần (thông qua đánh giá A,B,C,D hàng tháng từ 

công trường và đánh giá qua 3 cấp tổ trưởng, chỉ huy trưởng, công ty nên đảm bảo 

công bằng) 

- Hổ trợ chổ ở  

- Xét tăng lương, thưởng 6 tháng/ 1 lần 

-  Ngoài ra còn có nhiều phụ cấp khác như: điện thoại, chức vụ, công trình, nắng 

mưa, phụ cấp tăng ca, phụ cấp độc hại (đối với thợ hàn),… 

- Chính sách thưởng theo thành tích cá nhân & tập thể hấp dẫn như: Thưởng năng 

suất, thưởng chuyên cần, thưởng hiệu quả theo từng công trình. 

- Thưởng tất cả các ngày lễ, tết, kết hôn, sinh nhật,… 

- Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ với người lao động theo Luật Lao động 

Việt Nam 

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. 

- Cơ hội làm việc và gắn bó lâu dài trong công ty để phát huy tối đa năng lực bản 

thân và phát triển nghề nghiệp. 

 

 

 



 

 

Hạn nộp hồ sơ: đến hết ngày 30/06/2015 

Nộp hồ sơ tại : 

Địa chỉ: 67 đường số 24, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, Tp.HCM. 

Email: htanga@donglamcorp.com.vn 

Tel: 08.6269.7753           Fax: 08.6269.7759 

Di động: 0126.500.8484 

Website: www.donglamcorp.com.vn 

 

Hồ sơ xin việc gồm:  

- Bằng cấp liên quan 

- CMND 

Hoặc điền mẫu tự khai ứng viên và gửi về email 

tuyendungnhansu@donglamcorp.com.vn 

Mẫu tự khai ứng viên download tại:   

http://www.donglamcorp.com.vn/wp-content/uploads/2014/06/Mau-tu-khai-ung-

vien.doc 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐÔNG LÂM 
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