
 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

          VNDECO 

         -------------     

  

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 
 

Công ty Cổ phần VNDECO hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng, thương mại và xuất 

nhập khẩu. Hiện nay, Công ty chúng tôi cần tuyển ứng viên cho vị trí sau:

 
Thông tin tuyển dụng 

- Vị trí tuyển dụng : Nhân viên Hành chính – Lễ tân 

- Địa điểm làm việc : Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh 

- Giới tính  : Nữ 

- Độ tuổi  : 18-26 tuổi 

- Số năm kinh nghiệm   : Trên 01 năm. 

- Bằng cấp  : Trung cấp trở lên 

 
Mô tả công việc 

- Thực hiện các nhiệm vụ về hành chính văn phòng: Nhận bưu phẩm, công văn, giấy 

tờ,… 

- Trực lễ tân văn phòng Công ty: Đón/quản lý khách ra vào công ty, nghe điện thoại,… 

-  Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn. 

 
Kinh nghiệm, kỹ năng 

- 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tuyển dụng 

- Ngoại hình ưa nhìn, cao từ 1.58m trở lên. 

- Thái độ tốt (không ngại giao tiếp, hay cười, vui vẻ, nhiệt tình).  

- Trung thực, có trách nhiệm, chăm chỉ, cẩn thận & ham học hỏi 

- Nhanh nhẹn, cẩn thận biết tổ chức công việc hợp lý 

Quyền lợi được hưởng 
- Mức lương: Thỏa thuận 

- Lương ngoài giờ: Tính theo quy định của luật lao động 

- Phúc lợi:  :  

+  Tham gia BHXH đầy đủ 

+  Thưởng các kỳ lễ: 1.000.000đồng/người 

+  Quà 8/3, 20/10 cho nhân viên nữ: 300.000đồng/người 

+  Sinh nhật nhân viên: 300.000đồng/người 

+  Quà thiếu nhi (01/06), trung thu cho con CBNV: 200.000đồng/cháu 

+ Đồng phục nữ: 04 bộ/năm  

+  Thưởng cuối năm: Theo hiệu quả công việc cá nhân. 

+  Nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ hàng năm 

+  Nâng lương định kỳ hàng năm 

+  Ăn trưa tại VP Công ty (Công ty tổ chức bếp ăn, chi phí tự túc) 

- Môi trường làm việc: Đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng, giúp đỡ nhau cùng phát 

triển. 

Thời gian làm việc : Từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần (Thứ bảy làm việc đến 12h00).

 
Hồ sơ bao gồm: 

- CV giới thiệu bản thân. 

- Ảnh chân dung (không gửi ảnh thẻ) 



- Các bằng cấp có liên quan  

 
Thông tin liên hệ: 

- CÔNG TY CỔ PHẦN VNDECO  

- Địa chỉ liên hệ : 04 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM 

- Điện thoại: 028. 3911. 8668  

- Hồ sơ ứng tuyển gửi về email: tuyendung@vndeco.com.vn 

- Hạn nộp hồ sơ : Hạn chót ngày 15/05/2019. 

 
 

 

 

 


