CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG

Tp.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2017

THƯ NGỎ
Kính gửi: Quý Cơ quan.
Công ty CP Nhựa Rạng Đông xin được gửi lời chào trân trọng đến quý Cơ quan.
Công ty CP Nhựa Rạng Đông được thành lập từ năm 1960, là một trong những Công ty hàng đầu trong lĩnh vực
sản xuất, kinh doanh: Bao bì Nhựa phức hợp, màng nhựa, giả da, tôn, ván nhựa, in – tráng – ghép, vật liệu xây dựng, áo
mưa… Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện tại Công ty sẽ là cơ hội cho CB – NV phát triển bản thân, ổn định
đời sống.
Để một doanh nghiệp phát triển bền vững, chúng tôi hiều rằng sức mạnh của nguồn nhân lực là vô cùng quan
trọng, do đó chúng tôi rất mong được kết hợp với quý Cơ quan làm cầu nối giữa nguồn cung và nhu cầu sử dụng lao động.
Trong năm 2017, Công Ty CP Nhựa Rạng Đông mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, do đó nhu cầu
tuyển dụng lao động có tay nghề rất lớn. Chúng tôi sẽ thường xuyên thông tin đến quý Cơ quan nhu cầu tuyển dụng, qua đó
giúp người lao động có điều kiện tiếp xúc và thêm cơ hội tìm được việc làm phù hợp.
Công ty chúng tôi mong muốn hợp tác với quý Cơ quan để đào tạo, huấn luyện và tuyển dụng lao động lâu dài
với mức lương và chính sách cụ thể như sau:
Số lượng:

200 người (nam/nữ).

Mức lương:

Từ 5.000.000 – 8.000.000 đồng/ tháng

Yêu cầu:

Trình độ từ 9/12 (mới đi làm)

Các chế độ:
+ Sau khi ký HĐLĐ chính thức lương sẽ được hưởng lương sản phẩm với hệ số theo tay nghề, thâm niên công tác.
+ Được hưởng chế độ lương tháng 13, thưởng những ngày Lễ lớn trong năm.
+ Hưởng chế độ BHXH, BHTN, BHYT, bảo hiểm tai nạn 24/24.
Hồ sơ yêu cầu: (Hồ sơ có chứng thực): Đơn xin việc; 2 bản sao CMND; 1 bản sao Hộ khẩu; Sơ yếu lý lịch; 3 hình
3x4; Giấy khám sức khỏe; Bằng cấp.
Liên hệ: Nộp hồ sơ trực tiếp tại 190 Lạc Long Quân, P.3, Quận 11, TpHCM.
Điện thoại liên hệ: 08.3969 2272 (205/140) – Hotline: 0985.115.370 (Mr. Phát)
Địa điểm làm việc:
- 190 Lạc Long Quân, P.3, Quận 11, TP.HCM
- 63 Võ Văn Bích, Củ Chi, TpHCM
- Lô H1, H2, H3, H4, H7, H8, H9, Đường số 3 – 8 – 9 KCN Tân Đô, Đức Hòa Hà, Đức Hòa, Long An.
Chúng tôi trân trọng gửi tới quý Cơ quan thư ngỏ này, kính mong được hợp tác và hy vọng nhận thư phản hồi từ
quý Cơ quan.
Kính chúc quý vị trong quý Cơ quan, thầy cô giáo cùng các bạn học sinh, sinh viên dồi dào sức khỏe và mọi sự
thành công.
Tp.HCM, Ngày 27 tháng 03 năm 2017
Phòng Nhân sự

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG TY CP NHỰA RẠNG ĐÔNG
Stt

Vị trí công

Mô tả công việc

công việc
1

2

Lao động

- Được tham gia đào tạo vận hành máy, máy

phổ thông

cán màng, phụ máy ngành Nhựa.

công nghiệp

màu, 12 màu.

NV Sale cửa

- Chăm sóc và tìm kiếm khách hàng mới,

hàng

Yêu cầu

Mức lương

9/12-

5.000.000 –

12/12

6.000.000

9/12-

6.000.000 –

12/12

7.000.000

Trung

5.000.00 –

cấp/ Cao

6.000.000

lượng

Công nhân In - Vận hành máy in bông, máy in 7 màu, 9

3

Số

200

20

2

chăm sóc khách hàng hiện tại, khách hàng cũ.
- Làm đơn hàng, hợp đồng.

đẳng

- Theo dõi, thu hồi công nợ.
- Làm việc tại cửa hàng kinh doanh sản phẩm.
4

NV thu mua

- Chuẩn bị bộ chứng từ.
- Thực hiện hợp đồng, kiểm tra hợp đồng, dịch
hợp đồng.

2

Cao

7.000.000 –

đẳng/

8.000.000

Đại học

- Đàm phán giá với NCC
- Cập nhật lịch thanh toán , công nợ.
- Cập nhật giá tài chính , biểu đồ giá.
- Tiếp nhận hồ sơ hàng mẫu.
- Theo dõi , kiểm tra nhập kho
- Chuyển invoice, packing list hàng nhập cho
bộ phận kho vận
- Các công việc khác.
5

Kế toán giá
thành

- Phụ trách tính giá thành.
- Kiểm soát các đơn vị cấu thành giá thành sản
phẩm.
- Kiểm soát tính đúng đắn của việc hạch toán
chi phí sản xuất và phân bổ chi phí sản xuất
cho các trung tâm chi phí.
- Báo cáo và đề xuất kịp thời những bất hợp
lý, mất cân đối...để có biện pháp xử lý.
- Phụ trách tính giá thành và kiểm soát giá
thành kế hoạch và giá thành theo thực tế.
- Kiểm soát chênh lệch giá theo dự kiến của
nguyên vật liệu và giá bình quân gia quyền
thực tế của nguyên vật liệu.

Cao

6.000.000 –

đẳng/

7.000.000

Đại học

Ghi chú

