CÔNG TY XI MĂNG NGHI SƠN
CƠ HỘI VIỆC LÀM
Công ty Xi măng Nghi Sơn (NSCC) là Công ty liên doanh giữa Tổng Công ty Công nghiệp Xi
măng Việt Nam và các tập đoàn sản xuất xi măng lớn của Nhật Bản. NSCC hiện đang có nhu cầu
tuyển dụng vị trí sau:
Công nhân nhà cân thuộc phòng Kế toán: 01 người
 Nam giới, dưới 30 (khoảng) tuổi. Tốt nghiệp chính qui hệ trung cấp hoặc cao đẳng (thời gian
đào tạo từ 2 năm đến 3 năm).
 Chuyên ngành: Tài chính hoặc Kế toán.
 Yêu cầu: sử dụng thành thạo phần mềm Mord và Excel. Sức khỏe tốt, nhiệt tình trong công
việc. Ưu tiên, nếu có kinh nghiệm làm việc trong các trạm cân.
 Thời gian làm việc: 3 ca.
 Hình thức hợp đồng: sau hai lần hợp đồng ngắn hạn 2 năm, nếu đáp ứng được yêu cầu công
việc, Công ty sẽ ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
 Thu nhập khởi điểm: ~ 220USD/tháng (tương đương 5.200.000 đồng/tháng) và các phụ cấp
khác.
 Địa điểm làm việc: Khu vực Nhà cân thuộc phòng Kế toán tại mặt bằng Nhà máy Xi măng
Nghi Sơn trên địa bàn phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Chính sách đãi ngộ:
 Công ty bố trí nhà ở cho người lao động tại Nhà máy.
 Ăn ca và các hỗ trợ khác theo quy chế của Công ty.
Nội dung hồ sơ:
 Đơn xin việc, sơ yếu lí lịch bằng tiếng Việt có xác nhận của địa phương hoặc thủ trưởng đơn
vị (nhớ ghi rõ địa chỉ, điện thoại liên lạc trên hồ sơ) kèm 4 ảnh màu mới nhất cỡ 3x4cm.
 Bản sao công chứng: Bằng tốt nghiệp và các văn bằng liên quan; CMND; Giấy chứng nhận
sức khoẻ; Bản sao giấy khai sinh.
1.Ghi chú: Chỉ những thí sinh được lựa chọn qua Hồ sơ mới được mời thi tuyển. Sau 01 tháng
kể từ ngày thi tuyển, nếu thí sinh không trúng tuyển không đến nhận lại hồ sơ thì NSCC sẽ
huỷ Hồ sơ của thí sinh đó.
Thời hạn cuối nhận hồ sơ
Dự kiến ngày thi
Dự kiến ngày bắt đầu đi làm

15h00 ngày 21 tháng 6 năm 2021
24 tháng 6 năm 2021
1 tháng 7 năm 2021

 Địa điểm thi: Tại Nhà máy Xi măng Nghi Sơn – Phường Hải Thượng – Thị xã Nghi Sơn - Tỉnh
Thanh Hoá.
 Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Hành chính, Công ty Xi măng Nghi Sơn
Phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Điện thoại: 0237.3862013.
Di động: 0913599112
Trân trọng

