CÔNG TY CỔ PHẦN CONINCO MÁY XÂY DỰNG VÀ CÔNG
TRÌNH CÔNG NGHIỆP
(CONINCO-MI)
Địa chỉ: Tầng 12A tòa nhà CONINCO, số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung
Tự, quận Đống Đa, Tp.Hà Nội

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Kỹ sư: Xây dựng, Cơ Điện và Cử nhân: Kế toán
Thời gian nhận hồ sơ: 24/24
Thông tin liên hệ Mr.Lĩnh: 0708692999 hoặc 0912229290
Nộp hồ sơ theo địa chỉ email: linh.buithanh@cncmi.vn
Yêu cầu hồ sơ: Đơn xin việc viết tay – Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa
phương - Giấy khám sức khỏe – Giấy khai sinh – Bằng tốt nghiệp – Chứng
chỉ hành nghề (nếu có) – Sổ hộ khẩu công chứng – CCCD công chứng – 02
ảnh 4x6-QĐ chấm dứt HĐLĐ của đơn vị cũ (nếu có) – Số sổ BHXH (nếu có).
 Vị trí tuyển dụng:
 Kỹ sư Xây dựng: 10 người
 Kỹ sư Điện: 05 người

 Kỹ sư Cơ khí: 05 người
 Cử nhân Kế toán: 01 người

 Mô tả công việc:
 Về Tư vấn giám sát: Giám sát thi công, quản lý chất lượng công trình,
quản lý tiến độ & ATLĐ, VSMT & PCCN.
 Về Thiết kế: Sử dụng Autocad 2D & 3D (Autodesk Revit & Tekla
Structures).
 Về Kế toán: Làm HS thanh toán, lập KH thanh toán, hỗ trợ các công việc
khác có liên quan.
 Yêu cầu:
 Kỹ sư Xây dựng, Cơ Điện:
 Giới tính: Nam. Tốt nghiệp đại học trở lên.
 Có thể đi làm công trình khi có yêu cầu.
 Thực hiện công việc do Công ty yêu cầu liên quan đến chuyên môn đúng
chuyên ngành được đào tạo.
 Ưu tiên ứng viên: có kinh nghiệm, có chứng chỉ hành nghề Giám sát, Thiết
kế, tiếng Anh (nghe/nói/ đọc/viết: khá tốt trở lên).
 Cử nhân Kế toán: Giới tính Nữ. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán,
kiểm toán. Không yêu cầu kinh nghiệm, được hướng dẫn. Sử dụng thành
thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán chuyên dụng.
 Yêu cầu chung khác:
 Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
 Chăm chỉ, chịu khó, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc.
 Quyền lợi:
 Môi trường làm việc thích hợp để học tập, rèn luyện và nâng cao nghiệp vụ
tay nghề
 Được cấp phát đầy đủ trang bị bảo hộ theo quy định
 Tăng lương theo hiệu quả công việc và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho
người lao động theo như quy định của Pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT,
BHTN)
 Thưởng tháng lương thứ 13 theo quy định của Công ty
 Thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh
 Lương từ 7.000.000 VND đến 18.000.000 VND (tùy thuộc vào vị trí công
việc, năm kinh nghiệm và chứng chỉ)
 Các Quyền lợi khác theo Quy định của Công ty và Luật hiện hành.
 Thời gian làm việc:
 Làm việc chủ yếu giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7 (riêng CN tùy theo tiến
độ từng dự án).
 Được tính hỗ trợ tăng ca theo quy định khi có yêu cầu làm ngoài giờ hoặc
ngày nghỉ lễ.

