
 
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

 

1. Thông tin doanh nghiệp: 

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN HÒA BÌNH 

- Địa chỉ: Số 6 Phan Chu Trinh, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh 

- Điện thoại: 1900.9898.91 

- Mã số thuế: 0315158047 

- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Tư vấn chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng tái tạo 

(điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối) như: Thiết kế, giám sát các dịch vụ thi công, đóng 

điện và vận hành công trình điện. 

2. Thông tin tuyển dụng: 

Vị trí tuyển dụng: Thực tập sinh Quản lý dự án 

Số lượng: 02 người 

 Mô tả công việc:  

 Thực hiện công tác Quản lý các công việc của Khối, Phòng/Ban trong Công ty. 

 Lên kế hoạch kiểm soát, quản lý tiến độ cho các dự án. 

 Cập nhật các thay đổi và báo cáo cho Giám đốc Dự án nếu các thay đổi đó có ảnh 

hưởng đến công việc của dự án; 

 Thực hiện các công việc chuyên môn văn phòng liên quan đến Công tác quản lý dự 

án. 

 Chi tiết công việc trao đổi trong buổi phỏng vấn. 

 Yêu cầu chung: 

 Nữ, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, QTKD, Quản lý Công nghiệp, Tài 

chính, … 

 Ưu tiên những ứng viên đang học năm cuối, đang làm luận văn, đang chờ bằng tốt 

nghiệp. 

 Ưu tiên biết Tiếng Anh. 

 Thành thạo Microsoft Office 

 Quyền lợi: 

 Được hỗ trợ cơm trưa, xăng xe, một số phụ cấp cơ bản  

 Được xem xét kí hợp đồng nhân viên chính thức sau 3 tháng thực tập.  

 Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.  



 Được nghỉ thứ 7, CN và các ngày lễ theo quy định. 

 Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty. 
 

 Thời gian làm việc: giờ hành chính, từ Thứ 2 đến Thứ 6. 

 Sáng: Từ 8h00 đến 11h30 

 Chiều: Từ 13h30 đến 18h00 

 Hồ sơ ứng tuyển: Bao gồm 01 bộ photo. 

 Đơn xin việc, CV (Tiếng Việt) 

 Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4x6. 

 Các văn bằng, chứng chỉ liên quan. 

 Chứng minh thư, hộ khẩu. 

      Hồ sơ ghi rõ vị trí ứng tuyển, gửi trực tuyến qua địa chỉ email: dungna@pec.vn hoặc 

nộp trực tiếp tại Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Điên Hòa Bình. 

 Hạn nộp hồ sơ: Đến hết ngày 15/11/2019. 

 Mọi chi tiết xin liên hệ:  

Ms. Dũng - Phòng Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Điện Hòa Bình 

 Địa chỉ: Lầu 1, Số 6 Phan Chu Trinh, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP. HCM 

 ĐT: 0966.242.393 

 Emai: dungna@pec.vn 

 


