TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Số:

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

/CV-SD5-HCNS

V/v: Tuyển dụng thợ khoan, thợ mìn

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2019

Kính gửi: Trường Cao đẳng công thương Miền trung
Trước tiên, Công ty cổ phần Sông Đà 5 xin gửi tới Nhà Trường lời chào trân
trọng và hợp tác!
Công ty cổ phần Sông Đà 5 là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Sông Đà với ngành
nghề kinh doanh chính là Xây dựng công trình thủy điện, dân dụng, công nghiệp, giao
thông. Trong những năm qua, Công ty đã không ngừng lớn mạnh và mở rộng phạm vi kinh
doanh ra tất cả các vùng, miền trong và ngoài nước.
Căn cứ nguồn Nhân lực và tiến độ thi công tại các công trường/dự án, thời gian tới
(từ tháng 03/2019 đến tháng 4/2019) Công ty chúng tôi cần tuyển dụng bổ sung 18 công
nhân: có bằng nghề/chứng chỉ nghề (thợ khoan, thợ mìn) đã có kinh nghiệm để phục vụ
cho Dự án Nhà máy thép Hòa Phát - Quảng Ngãi và Dự án Thủy điện Nam E Moun - Lào,
Bằng công văn này chúng tôi mong muốn Nhà trường hợp tác tuyển dụng cho Công ty
chúng tôi số lượng công nhân trên.
1. Mô tả công việc: Các công việc liên quan đến công tác khoan; Công tác nổ mìn.
2. Yêu cầu đối với công việc
- Nam giới, sức khỏe tốt, tuổi từ 20 – 45;
- Ưu tiên Có kinh nghiệm trong lĩnh khoan, nổ mìn
3. Quyền lợi được hưởng:
+ Được hưởng mức lương cạnh tranh căn cứ vào sản lượng trong tháng chia bình
quân cho người lao động (15 - 16 triệu đồng/tháng) làm đủ công;
+ Được ký hợp đồng lao động có thời hạn;
+ Các chế độ thưởng, phúc lợi gồm: Hỗ trợ tiền học phí, tiền ăn bán trú hàng tháng
cho người lao động; bồi dưỡng các ngày lễ tết, tháng lương thứ 13; nghỉ mát; chế độ hiếu,
hỷ….theo quy định của công ty;
+ Người lao động được bố trí chỗ ở tại công trường: Ở nhà lắp ghép tôn xốp, có đủ hệ
thống chiếu sáng, có điều hòa nhiệt độ, mạng internet dẫn đến khu vực nhà ở; có sân chơi
cầu lông, bóng chuyền, bóng đá tùy quy mô từng dự án;
+ Có bếp ăn tập thể được trang bị tủ lạnh, tủ đá để bảo quản thực phẩm, bình lọc
nước, quạt điện, tivi; Bếp ăn có đầu bếp đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh, an toàn thực phẩm.
+ Có xe đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc có phí hỗ trợ di chuyển;

+ Được trang bị bảo hộ lao động bao gồm: giầy hoặc ủng, găng tay, đai an toàn, quần
áo bảo hộ, áo phản quang, mũ bảo hộ, các dụng cụ cách điện và các trang thiết bị bảo hộ
khác định kỳ, tuỳ theo từng vị trí công việc;
+ Được nghỉ phép 07 - 10 ngày sau mỗi 03 tháng làm việc;
+ Được theo dõi sức khỏe định kỳ.
4. Hồ sơ xin việc:
Hồ sơ đầy đủ bao gồm:
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của xã, phường theo quy định;
- 02 Bản sao bằng cấp, chứng chỉ công chứng;
- 02 Bản sao chứng minh thư công chứng;
- 01 bản sổ hộ khẩu gia đình (bản foto);
- 01 Bản sao giấy khai sinh công chứng;
- 01 Giấy xác nhận dân sự cấp bởi xã, phường;
- 01 Giấy khám sức khỏe cấp huyện trở lên ;
Công ty cổ phần Sông Đà 5 kính đề nghị Quý cơ quan quan tâm và cùng hợp tác với
Công ty chúng tôi tư vấn giới thiệu, tạo điều kiện cho người lao động có cơ hội được làm
viêc tại công ty.
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của Quý cơ quan.
Trân trọng cảm ơn!
Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty cổ phần Sông Đà 5
Địa chỉ: Tầng 5 – Tháp B – Tòa nhà HH4 – KĐT Sông Đà Mỹ Đình – Phường
Mỹ Đình 1 – Quận Nam Từ Liêm – TP Hà Nội
Số điện thoại: 024.222.555.86 (số máy lẻ 27, 30,28);
Email tuyển dụng: tuyendungsd5@gmail.com.
Nơi nhận:
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
- Như kính gửi;
- Lưu HCNS.

