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CÔNG TY XĂNG DẦU TÂY NAM BỘ

  

  

(PETROLIMEX CANTHO)

  Số 21, Cách mạng tháng tám, P. Thới Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ  

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ (Petrolimex Cantho) là đơn vị thành viên thuộc Tập
đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)

  

Ngành, nghề kinh doanh: xăng dầu, các sản phẩm hoá dầu và khí hoá lỏng; Kinh doanh kho,
cảng, vận tải xăng dầu; Ao lường, vật tư, thiết bị phục vụ ngành xăng dầu ..

  

Website:  http://taynambo.petrolimex.com.vn/

  

Công ty có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như sau:

  

 I- Vị trí tuyển dụng: 
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Công nhân bán lẻ xăng dầu: 5 người, làm việc tại Cần Thơ.

  

 II- Yêu cầu về ứng viên: 
 - Nam, nữ tuổi từ 20 đến 30 tuổi.
 - Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
 - Có sức khỏe tốt.
 - Nhiệt tình, trách nhiệm, trung thực, cẩn thận, chu đáo.
 - Ưu tiên đối với những ứng viên: là người địa phương, có kinh nghiệm trong công việc hoặc có
năng khiếu về tổ chức phong trào văn hóa, văn nghệ và thể thao.

  

III- Yêu cầu về hồ sơ:
 1- Phiếu dự tuyển (download tại đây  . Sau khi điền thông tin thì email về vanttk.tnb@petrolim
ex.com.vn  )
 2- Đơn xin việc (viết tay).
 3- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương (trong thời hạn 3 tháng).
 4- Giấy khám sức khỏe (trong thời hạn 3 tháng).
 5- Văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ có công chứng.
 6- Bản sao sổ BHXH hoặc sổ lao động (đối với ứng viên có kinh nghiệm làm việc)
 7- Bản sao giấy CMND hoặc hộ chiếu, hộ khẩu.
 8- Ảnh 4 x 6: 02 tấm.

  

Ứng viên email Phiếu dự tuyển về địa chỉ vanttk.tnb@petrolimex.com.vn  và trực tiếp nộp hồ
sơ ( trước ngày
25/06/2015 ) tại
phòng Tổ chức Hành chính Công ty - số 21, Cách mạng tháng tám, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
(gặp 
Mrs. Văn - Trưởng phòng
).

  Xe tai veam  , xe tai isuzu , xe tai hino  , co bac bip  , dien dan seo  , dao tao seo  ,  http://i
stm.edu.vn
, 
http://viettien.edu.vn
, 
http://th-ongichkhiemdn.edu.vn
, 
http://icastec.edu.vn
, 
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http://istnu.edu.vn
, 
http://tainangviet.edu.vn
, 
http://visa.edu.vn
, 
dich vu quan tri web
, 
dich vu dang tin
, 
ve may bay di ha noi
, 
ve may bay di da nang
, 
ve may bay di hue
, 
vé máy bay đi bangkok
, 
ve may bay di singapore
, 
ve may bay
|
xe tai veam vt200
| 
xe tải veam 2t5
| 
xe tai veam 3t5
| 
xe tai veam 4t9
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http://istnu.edu.vn
http://tainangviet.edu.vn
http://visa.edu.vn
http://protextlink.com/dich-vu-quan-tri-website
http://vuadangtin.com
http://vemaybayduyduc.com/news/ve-may-bay-di-ha-noi-ve-may-bay-di-ha-noi.html
http://vemaybayduyduc.com/news/ve-may-bay-vietnam-airlines-di-da-nang.html
http://vemaybayduyduc.com/news/ve-may-bay-di-hue-ve-may-bay-di-hue.html
http://airasiasaigon.com/ve-may-bay-air-asia-di-bangkok
http://tigerairway.vn/khuyen-mai-tiger-airways-abc42/ve-may-bay-di-singapore-chi-15-usd-tiger-airways
http://vemaybayduyduc.com
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-veam/xe-tai-veam-vt-200-thung-mua-bat-.html
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-veam/xe-tai-veam-vt250-.html
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-veam/xe-tai-veam-vt350-.html
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-veam/xe-tai-veam-vt490-.html

