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Số: 10/18/TB/TCHC-CT                                   Cần Thơ, ngày 05 tháng 07 năm 2018 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Cần Thơ hoạt động trong lĩnh vực lọc hóa dầu, năng lượng sạch, 

thương mại và đầu tư.  

Mọi nhân sự của Công ty với những giá trị và lý tưởng nhân văn cao đẹp, được tôn trọng, được 

tạo điều kiện phát huy tối đa tài năng, có hoài bão lớn và khát vọng, sống thịnh vượng và hạnh 

phúc. Để đạt được chiến lược sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới, Công ty Cổ phần Lọc hóa 

dầu Cần Thơ mong muốn tuyển dụng nhân sự với thông tin chi tiết như sau: 

1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Pha chế  

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Hoá 

Số lượng: 02 

Giới tính: Nam 

Độ tuổi: Dưới 35 tuổi 

Mô tả công việc: Thực hiện các quá trình xuất -  nhập dung môi phục vụ pha chế (lấy 

mẫu, quản lý mẫu, giao mẫu, lưu mẫu. Kiểm soát quá trình xuất nhập. Bảo quản dung 

môi phục vụ pha chế). 

2. Cách thức dự tuyển 

2.1 Hồ sơ dự tuyển  

i) Đơn xin việc 

ii) Bản tóm tắt quá trình học tập, làm việc (CV). 

iii) Bản sao giấy khám sức khỏe; 

iv) Bản sao văn bằng, chứng chỉ liên quan; 

v) Bản sao văn bản xác nhận tư cách cá nhân (giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, 

sơ yếu lý lịch,…). 

2.2 Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hết ngày 14/07/2018 

2.3 Hình thức nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến địa chỉ 

Phòng Tổ chức Hành chính  - Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Cần Thơ. 

Địa chỉ: KCN Hưng Phú II, P. Phú Thứ, Q.Cái Răng, TP. Cần Thơ 

Điện thoại: 02923.917.917 

Hoặc gửi đến thư điện tử: nshcrpetro094@gmail.com (Ms. Tuyết Sen). 

 GIÁM ĐỐC 

               (Đã ký) 

                                                                                     Trần Quốc Đời 

Lưu ý:  

- Chỉ mời thi tuyển và phỏng vấn những ứng viên đạt yêu cầu; 

- Ưu tiên hồ sơ đến sớm;  

- Ghi rõ thông tin liên lạc trên hồ sơ, hồ sơ không cần chứng thực; 

- Không hoàn trả lại hồ sơ nếu ứng viên không đạt yêu cầu. 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

LỌC HÓA DẦU CẦN THƠ 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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