
 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

 

Được thành lập 27/03/1976 trực thuộc Bộ Giao Thông Vận Tải, Trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Vietranstimex 

là một doanh nghiệp vận tải hàng đầu ở Việt Nam và Khu vực về vận chuyển, xếp dỡ và lắp đặt hàng siêu trường siêu 

trọng, hàng dự án và thiết bị toàn bộ. Vietranstimex được vinh dự xếp hạng thứ 37 (2018) và có mặt trong top 50 Công ty 

vận tải hàng nặng hàng đầu thế giới (IC Transport 50) liên tục từ 2011 đến nay. 

Hiện nay chúng tôi đang cần tuyển dụng vị trí sau: 

1. NHÂN VIÊN KỸ THUẬT - SỬA CHỮA – SL: 10 

Yêu cầu:  

- Nam, dưới 35 tuổi, Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng trở lên chuyên ngành hàn, cơ khí chế tạo, động lực, sửa chữa, công 

nghệ ô tô,…  hoặc các chuyên ngành có liên quan, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, chịu khó, trung thực. 

- Ưu tiên: Sinh viên mới ra trường không cần kinh nghiệm vào sẽ được Công ty đào tạo hướng dẫn. 

 

Công việc: 

- Thực hiện công tác kiểm tra, bảo trì, sửa chữa các thiết bị phương tiện đặc chủng (lái cẩu 800 tấn, đầu kéo hạng nặng, 

mooc tự lái, tự hành, bơm xà lan, máy kích, máy đẩy,…) phương tiện hạng thường (đầu kéo thường, mooc tự động,..) 

- Tuần làm 6 ngày (ngày nghỉ ca không cố định) 

- Chấp nhận đi công tác trên toàn Việt Nam hoặc các nước lân cận 

- Giờ làm việc: Hành chính 

 

Phúc lợi: 

- Thu nhập: thỏa thuận 

- Lương tháng 13,14 + Thưởng hiệu quả công việc 

- Bảo hiểm xã hội đầy đủ theo luật lao động  

- Bảo hiểm tai nạn 24h  

- Du lịch nghỉ mát,… 

- Khám sức khỏe định kỳ  

- Các phúc lợi khác của Công ty và Tập đoàn 

- Có chỗ nghỉ lại tại Khu vực Phú Mỹ. 

 

Yêu cầu hồ sơ khi trúng tuyển & nhận việc: 

- Sơ yếu lý lịch (sao y) 

- Hộ khẩu/CMND  (sao y)  

- Bằng lái xe  (sao y) 

- Giấy khám sức khỏe cho người lái xe  

- Đơn xác nhận hạnh kiểm Hồ sơ gốc - bằng lái xe  

- Nơi làm việc: 402 Đường Độc Lập, Phường Phú Mỹ, TX Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu 

  

(Trúng tuyển đi làm ngay) 

LIÊN HỆ NỘP HỒ SƠ:  

Mr. Ân  - Trưởng nhóm Tuyển dụng - ĐT: 0905 983 543  (Zalo) 

Email: recruitment@sotrans.com.vn 

Văn phòng VIETRANSTIMEX: 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Tp. HCM 

http://www.vietranstimex.com.vn/ 

http://www.vietranstimex.com.vn/

