Công ty cổ phần NTP Thịnh Phú
CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO HÀNG
Công ty cổ phần NTP Thịnh Phú là công ty chuyên kinh doanh, cung cấp các loại máy móc, thiết
bị, vật tư ngành điện nước
- Loại hình tổ chức doanh nghiệp: Cổ phần
- Số lao động: 10
- Loại hình tổ chức doanh nghiệp: Công ty cổ phần
Mô tả công việc
- Mô tả công việc: tuyển nam hoặc nữ giao hàng bằng xe máy trong tỉnh vĩnh phúc và và theo xe
oto ở Vĩnh Phúc và một số tỉnh lân cận
- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên
- Số lượng tuyển: 2 Nam/Nữ, độ tuổi từ 18 đến 40.
- Thời gian làm việc: Giờ hành chính
- Quyền lợi: thu nhập từ 5tr đến 8 tr trên tháng sau khi thành thạo công việc có thể cân nhắc lên
vị trí bán hàng thu nhập từ 8tr đến 12tr . tuyển nam hoặc nữ . tuổi từ 18 đến 40 . trình độ chuyên
môn không phân biệt sơ cấp hoặc đại học . ưu tiên những bạn xác định làm việc lâu dài tại công
ty .
- Lương khởi điểm: 6-10 Triệu
- Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm tuân thủ theo quy định của nhà nước và chính sách
đãi ngộ riêng của công ty.
Yêu cầu công việc
- Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật: Sơ cấp
- Yêu cầu ngành nghề : Lao động phổ thông
- Yêu cầu ngoại ngữ:
- Yêu cầu tin học:
- Yêu cầu khác: Có khả năng lái xe máy tốt , sứ khỏe tốt , tính cách hòa đồng , xác định đi làm
lâu dài. không vi phạm pháp luật
- Hồ sơ gồm:
- CMT
- SHK
- Giấy khám sức khỏe
- Nộp trực tuyến: gửi CV ( Tiêu đề gửi CV theo mẫu sau: Vị trí ứng tuyển__Tên ứng viên) qua
mail: tuyendung.thinhphu@gmail.com
Thông tin liên hệ
Địa chỉ:
Thôn Chùa, Yên Đồng, Yên Lạc, Vĩnh Phúc, Xã Yên Đồng, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc
Email: tuyendung.thinhphu@gmail.com
Điện thoại: 0908981568
Fax:
Website: http://congtythinhphu.com

