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CÔNG TY TNHH TM DV HOA MAI
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6.000.000 vnđ
5.000.000 - 

6.000.000 vnđ
5.000.000 - 

6.000.000 vnđ BÌNH DƯƠNG: KCN VSIP I, VSIP II

QUẬN 9: KHU CÔNG NGHỆ CAO

THỦ ĐỨC: KCX LINH TRUNG

CỦ CHI: KCN TÂN PHÚ TRUNG

ĐỒNG NAI: KCN BIÊN HÒA, KCN LONG THÀNH

QUẬN 7: KCX TÂN THUẬN

LONG AN: KCN LONG HẬU

BRVT: KCN PHÚ MỸ 3



YÊU CẦU: 
     Nam/nữ từ 18 tuổi trở lên, sức khỏe tốt / Hồ sơ đầy đủ.
CÔNG VIỆC: 
     Làm các công việc đơn giản trong căn tin như : Sơ chế, chia suất, phục vụ, rửa khay...Công ty sẽ hướng dẫn cụ thể khi nhận việc.
LỢI ÍCH:  

     Lương: Tổng thu nhập từ 5.000.000 - 6.000.000 triệu/tháng. Các khoản phụ cấp nhân viên hưởng: Phụ cấp chuyên cần / Phụ 
     cấp trách     nhiệm / Thưởng Dịch Vụ / Phụ cấp khác tùy theo vị trí.
     Hỗ trợ 2 bữa ăn/ca làm việc, tăng ca ăn thêm 1 bữa.
     Có chỗ ở miễn phí cho lao động.
     Phụ cấp lương ca 3 nếu làm đêm ít nhất bằng 30% tổng lương .
     Tham gia BHXH,BHYT,BHTN đầy đủ cho người lao động, sau thời gian thử việc.
     Thưởng tết (tháng 13), ít nhất 1 tháng lương kèm 1 phần quà, thưởng các ngày lễ, trung thu, tết….
     Hỗ trợ 100% chi phí tàu xe về quê ăn tết lượt về-đi đối vớ i nhân viên. 
     Phụ cấp mang thai, phụ cấp sữa cho lao động nữ là 200.000 đ/tháng ( Từ khi có thai tới khi con được 24 tháng tuổi, lao động      
     nữ sinh con được sắp xếp nghỉ sớm 1 giờ theo quy định). Thưởng cho con em học sinh giỏi ngày 01/06. Hỗ trợ ốm đau, cưới        
     hỏi, thai sản….Tổ chức cho nhân viên đi du lịch hàng năm./ Tổ chức tiệc tất niên, vui chơi cho nhân viên.
     Tăng lương thâm niên cho nhân viên làm việc lâu dài tại công ty. Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ. 

     Công ty TNHH TM - DV HOA MAI là tiền thân của KIZUNA, được xem là nền tảng vững chắc để xây dựng và phát triển nên 
thương hiệu KIZUNA, được biết đến là một công ty dịch vụ chuyên nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp suất ăn công 
nghiệp hàng đầu tại Việt Nam theo tiêu chuẩn giám sát nghiêm ngặt Nhật Bản.
     Với gần 20 năm xây dựng và phát triển, đến nay chúng tôi tự hào trở thành thương hiệu số một trong lĩnh vực cung cấp suất 
ăn công nghiệp và là sự lựa chọn hàng đầu đáng tin cậy của các Tập đoàn nước ngoài đang hoạt động, kinh doanh tại Việt Nam. 
Trong đó, đa số là khách hàng Nhật Bản.
     Hiện tại công ty có hơn 1.700 công nhân đang làm việc tại các khu vực từ Bắc vào Nam các tỉnh : Bắc Ninh, Hưng Yên, Đà 
Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Dương, Đồng Nai, Tp.Hồ Chí Minh, Long An, Bến Tre.

Do nhu cầu phát triển mở rộng, công ty Hoa Mai hiện đang có rất nhiều nhu cầu tuyển dụng tại: KCN VISIP I, VISIP II; Quận 9;

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

GIỚI THIỆU CÔNG TY

KCX Linh Trung; KCN Tân Phú Trung; KCN Biên Hòa; KCX Tân Thuận; KCN Long Hậu.


