CÔNG TY LIÊN DOANH CANXI CACBONAT YBB
Xã Văn Phú, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Tel: (84) 2163 892124; Fax: (84) 2163 853986
A member of

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Công ty liên doanh Canxi Cacbonat YBB là Công ty có vốn đầu tư nước ngoài với Tập đoàn Imerys (Pháp) có trụ sở tại xã Văn Phú, TP Yên Bái,
Tỉnh Yên Bái và khu vực khai thác mỏ tại xã Mông Sơn, H. Yên Bình, Tỉnh Yên Bái chuyên thăm dò, khai thác và chế biến đá vôi trắng dạng bột,
dạng hạt, dạng cục để phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu Công ty YBB đang tuyển ứng viên vào làm việc tại Công ty với vị trí như sau:

I. Thông tin về vị trí cần tuyển dụng.
Vị trí
Công nhân Vận hành & bảo
dưỡng Trạm nghiền mỏ

Yêu cầu cụ thể
1. Yêu cầu chung:
- Giới tính: Nam; Độ tuổi từ 22 đến 35.
-Tốt nghiệp từ trung cấp nghề hoặc cao đẳng nghề chuyên ngành điện sản xuất , kỹ thuật điện hoặc cơ khí.
- Có kinh nghiệm làm việc tại các trạm nghiền đá hoặc trong ngành sản xuất đá vôi trắng là một lợi thế.
- Tinh thần làm việc theo nhóm, học hỏi, nhanh nhẹn và có sức khỏe tốt.
- Có bằng lái và biết lái xe ô tô là một lợi thế.
2. Mô tả công việc của vị trí:
- Vận hành trạm nghiền phá đá quá cỡ (sẽ được đào tạo).
- Các công việc điện, hàn, cắt liên quan đến bảo dưỡng trạm nghiền, thực hiện công việc bảo dưỡng (sẽ được đào tạo
phần chưa biết).
- Giám sát chất lượng, giám sát xuất đá theo xe hoặc theo tàu.
- Các công việc phát sinh của bộ phận theo sự phân công .

Vị trí

Yêu cầu cụ thể
3. Thông tin khác:
- Địa điểm làm việc: Trạm nghiền sơ tuyển của Công ty tại xã Mông Sơn, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái
- Thời giờ làm việc: 8 h/ngày; 6 ngày/tuần, nghỉ 01 ngày cuối tuần;
- Nghỉ phép: 12 ngày/năm với những người đã làm đủ 1 năm trở lên, không đủ năm thì tính theo tháng làm việc thực
tế (cho năm đầu tiên vào làm việc);
- Nghỉ lễ: 15 ngày (gồm 11 ngày theo quy định của Nhà nước và 04 ngày Công ty cho thêm)
- Công ty đóng BHXH, BHYT, BHTN và phí Công đoàn đầy đủ cho người LĐ theo quy định.
- Công ty có bố trí chỗ ăn, ở cho người lao động làm việc xa nhà. Môi trường làm việc tốt, chú trọng đến an toàn-sức
khỏe-môi trường theo tiêu chuẩn của VN và Tập đoàn; Trang bị BHLĐ đầy đủ hàng năm cho người lao động.
- Mức lương: 5,5 triệu đến 7 triệu/tháng căn cứ theo trình độ chuyên môn, kinh nghiệm. Hàng năm có tăng lương căn
cứ theo kết quả công việc.
- Thưởng: Các dịp lễ, tết có theo chính sách lương của Côn g ty.

II. Hồ sơ dự tuyển bao gồm: (Lưu ý: Với sinh viên sắp tốt nghiệp thì sẽ phỏng vấn trước, nộp hồ sơ sau)
1. Đơn xin việc viết tay.
2. Giấy khai sinh, chứng minh nhân dân (bản công chứng).
3. Sơ yêu lý lịch tự thuật có xác nhận của chính quyền địa phương (bản gốc). Ghi rõ số ĐT liên hệ.
4. Bản sao văn bằng tốt nghiệp trường nghề hoặc cao đẳng nghề + bảng điểm (có công chứng).
5. Giấy chứng nhận sức khỏe không quá 2 tháng (bản gốc).
6. 2 ảnh 4 x6 cm.
III . Nơi nhận hồ sơ

Các ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến: Phòng Hành chính Nhân sự
Công ty liên doanh Canxi Cacbonat YBB. Xã Văn Phú, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.
ĐT: 02163 892 124.

