
THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG  

Tên nhà máy CÔNG TY XÂY DỰNG LỰC HỒNG 
Thời hạn hợp đồng 2 Năm 3 Tháng 15 Ngày 

Địa điểm nhà máy 台北市大同區 

Địa điểm công trình Đảo Ma Tổ - 馬祖-南竿 

Số lượng tuyển 25 Giới tính Nam  

Chiều cao 1m65 trở lên Cân nặng 55Kg trở lên 

Độ tuổi 25-49 Học lực Không yêu cầu 

Tình trạng hôn nhân Không yêu cầu Ngoại ngữ Tiếng Trung giao tiếp 

Yêu cầu lao động:  1. Công việc không yêu cầu kỹ thuật, ưu tiên về thể lực. 

2. Không hút thuốc, uống rượu. 

3. Cần phải có tinh thần cầu tiến, phản ứng nhanh nhạy 

4. Các kinh nghiệm liên quan đến xây dựng là lợi thế. 

Mô tả công việc Ngành nghề: Xây Dựng Tổng Hợp 

 Sau khi nhập cảnh kiểm tra dịch tễ xong, bắt buộc phải đến 

công trường học việc (công trình cốp-pha, buộc sắt, điện 

nước…. các việc có liên quan) 

 Thời gian học việc giống thời gian đi làm bình thường từ 

08:00 đến 17:00 và có lương. 

 Cần 3 lao động biết tiếng trung để làm tổ trưởng (Công ty sẽ 

dựa theo tình hình thực tế mà phát tiền thưởng) 

 Tăng ca nhiều nhưng vẫn phải dựa vào tinh thần, thái độ làm 
việc của lao động để phân phối 

Tăng ca - 60h/Tháng 

Lương - Lương cơ bản: 24,000 Đài tệ (chưa tính tăng ca) 

Phí ăn ở 2.500  Đài tệ/ tháng (bao cơm trưa ngày làm việc). 

Ký túc xá ngoài xưởng 

Lưu ý không được nấu ăn trong Ký Túc Xá 

Hình thức tuyển chọn Phỏng vấn qua mạng  

Phí xuất cảnh Liên hệ phòng nghiệp vụ 

Dự kiến xuất cảnh tháng 2 năm 2021 

 Liên hệ: 

Địa chỉ : 33/5 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh 

Tel : 08 – 39919218 / 39911044 - Fax: 08 – 39919219           

Hotline/Zalo/viber :  0968235098  –  Mr.Thành     
Trụ sở chính tại Hà Nội : Tầng 5 - tòa nhà CLAND - 156 Xã Đàn 2 - Nam Đồng - Đống Đa - Hà Nội  
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CHI NHÁNH CÔNG TY CP XNK THƯƠNG MẠI 

HỢP TÁC NHÂN LỰC QUỐC TẾ VIỆT NAM 

 


