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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Công ty TNHH Năng lượng và môi trường Miền Bắc xin gửi lời chào trân trọng tới 

quý Cơ quan. Hiện tại NESEN đang có nhu cầu tuyển dụng đối với sinh viên mới ra trường 

với số lượng và yêu cầu cụ thể như sau.   

 

1. Nhân viên kế toán và văn phòng  

Số lượng : 2 người 

Yêu cầu:  

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính. 

- Có sức khỏe tốt, trung thực, kỹ năng giao tiếp tốt. 

- Thành thạo tin học văn phòng. 

2. Kỹ sư, kỹ thuật viên 

Số lượng : 08 người 

Yêu cầu:  

- Là nam giới 

- Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành Xây dựng, Cơ khí, Hóa học, Môi trường, Điện,  

- Có sức khỏe tốt, trung thực, kỹ năng giao tiếp tốt. 

- Thành thạo tin học văn phòng. 

- Thành thạo ACAD, biết sử dụng các phần mềm 3D là một lợi thế 

- Không ngại đi công tác dài ngày 

Quyền lợi: 

- Trong thời gian thử việc 2 tháng, được đào tạo các kiến thức phù hợp với công việc. Được 

ký hợp đồng dài hạn sau khi hết thời gian thử việc nếu đáp ứng các yêu cầu công việc.  

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo liên tục thêm để 

nâng cao nghiệp vụ chuyên môn 

- Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động 

theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…). 

- Có lương tháng thứ 13 theo quy định công ty. 

- Được nghỉ chiều 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: full-time 

Lương: Thỏa thuận 

Hồ sơ (bản sao không cần công chứng hoặc các files được scan từ bản gốc) 

-  Đơn ứng tuyển viết tay. 

- CV kinh nghiệm học tập và làm việc 
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- Sơ yếu lí lịch có dán ảnh 4x6 (không quá 06 tháng) 

- Bản sao giấy khai sinh, các văn bằng, chứng chỉ. 

- Giấy khám sức khỏe không quá 06 tháng. 

- Chứng minh thư 

  Hồ sơ xin gửi về theo địa chỉ Tầng 3, Tòa nhà Văn phòng 14B, KĐT Sài Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội  

(Liên hệ trước khi gửi hồ sơ vào số hotline hoặc Mr. Tú 0353.266.258) 

  

Hà nội, ngày 10 tháng 8, 2022 

 


