
Kỹ sư khai thác mỏ: 05 người

Kỹ sư xây dựng: 03 người

Kỹ sư cơ khí: 05 người

Kỹ sư điện tự động hóa: 05 người

Kỹ sư hóa, Silicat/Kỹ sư vật liệu xây dựng: 05 người

Kỹ sư môi trường/Kỹ sư trắc địa: 05 người

Kỹ sư công nghệ thông tin: 02 người

Cử nhân kinh tế/ Cử nhân quản trị kinh doanh: 05 người

Cử nhân luật kinh tế/Cử nhân marketing: 05 người

Cử nhân quản trị nhân sự/Cử nhân ngoại ngữ: 04 người

Cử nhân tài chính, kế toán: 05 người
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Nhân viên hành chính văn phòng: 03 người.

Lái xe tải, Lái máy xúc lật 10 người

Sửa chữa ô tô, máy cơ giới: 10 người

Công nhân cơ khí, điện, hàn, sơn: 20 người

Nhân viên Phân tích hóa, lý xi măng: 02 người

Công nhân vận hành thiết bị sản xuất xi măng: 30 người

Nhân viên vận hành điều khiển trung tâm: 10 người

Công nhân (thợ khoan nổ mìn): 20 người

Nhân viên bảo vệ: 05 người

Công nhân xây dựng: 10 người

Công nhân phổ thông: 20 người

1. Tiêu chuẩn chung
- Tốt nghiệp các trường Ðại học, Cao đẳng, Trung cấp có chuyên ngành phù hợp yêu cầu tuyển dụng; 
Có đủ sức khỏe công tác; Sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm chuyên ngành theo yêu 
cầu của vị trí công việc.

2. Ưu tiên tuyển dụng
Các ứng viên có hộ khẩu thường trú hoặc nơi ở hiện nay tại tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh lân cận;
Ðã có kinh nghiệm và thời gian công tác theo từng vị trí ứng tuyển.

3. Chế độ đãi ngộ
- Mức lương và các phụ cấp quy chế Công ty và theo thỏa thuận; Ðược tham gia đầy đủ các chế độ 
BHXH, BHYT, BHTN; Ðược cấp đồng phục, bảo hộ lao động, tạo điều kiện để học tập nâng cao trình 
độ và hường các chế độ khác theo quy định của Công ty (thường, lễ, tết)….

4. Hồ sơ dự tuyển gồm:
- Phiếu đăng kỷ dự tuyển lao động; Bản sao có công chứng: Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn có
liên quan; Bảng điểm quá trình học tập; Giấy khai sinh; CMND hoặc CCCD; sổ hộ khẩu;
Sơ yếu lý lịch theo mẫu chung; Ðơn xin việc làm, Giấy khám sức khỏe không quá 06 tháng,
04 ảnh 4x6; Các giấy tờ khác (nếu có).

5. Nộp hồ sơ theo địa chỉ:
Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
Ðịa chỉ: Khu Hợp Thành, Phương Nam, Uông Bí, Quảng Ninh. Ðiện thoại 02033 668.388.
Hồ sơ có thể scan gửi thư điện tử đến Email: vieclamqnc@gmail.com
hoặc Ông Hoàng Kông: TP. TCHC. Ðiện thoại 0912 080 080. Email: hkongqncc@gmail.com 

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH CÓ NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ CÔNG VIỆC NHƯ SAU:

TRÌNH ÐỘ CHUYÊN NGÀNH VỊ TRÍ CÔNG VIỆC THÔNG TIN CHUNG

TIẾP NHẬN HỒ SƠ

LIÊN TỤC
0203.3668 388
0912 080 080 

XI MĂNG
LAM THẠCH 


