THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Công ty cổ phần xi măng Fico Tây Ninh được thành lập từ 2004, hiện nay là Fico-YTL thuộc tập đoàn
YTL Malaysia. Chúng tôi đang bước vào một cuộc hành trình để trở thành công ty hàng đầu trong
lĩnh vực xi măng tại Việt nam. Chúng tôi làm việc dựa trên các tiêu chuẩn hoạt động quốc tế, tận
dụng sự hỗ trợ của các đối tác nước ngoài có uy tín cùng đội ngũ quản lý có kiến thức sâu rộng, đầy
nhiệt huyết và năng lực.
Fico-YTL mong muốn xây dựng một đội ngũ nhân sự giỏi về tay nghề, có kỹ thuật chuyên môn
cao trong lĩnh vực sản xuất xi măng. Đến với chúng tôi, bạn sẽ được đào tạo và trải nghiệm thực
tiễn trong công việc, giúp bạn phát triển con đường sự nghiệp vững chắc và có cơ hội trở thành
những chuyên gia lành nghề trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.
Chúng tôi đang chào đón các bạn cho vị trí sau:
Vị trí tuyển dụng

Số lượng

KỸ SƯ MỎ

01

Địa điểm làm việc
Mỏ Sroc Con Trăn, Xã Tân Hòa, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây
Ninh

Mô tả công việc:
-

Quản lý, điều hành mỏ và vận hành dây chuyền chuẩn bị liệu: đảm bảo an toàn trong sản
xuất, đảm bảo nguồn nguyên liệu về số lượng, chất lượng và hiệu quả cho sản xuất

-

Chủ động xây dựng các quy trình, hệ thống báo cáo, kế hoạch sản xuất ngắn hạn và dài hạn
cho mỏ trình quản lý phê duyệt và thực hiện

-

Phổ biến hướng dẫn đôn đốc kiểm tra nhân viên và nhà thầu việc thực hiện kế hoạch sản
xuất, đảm bảo nguyên liệu tồn trữ tại mỏ và trong các kho trữ đáp ứng yêu cầu sản xuất

-

Báo cáo định kỳ theo quy định hoặc khi có yêu cầu từ quản lý

Yêu cầu:
-

Tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành khai thác mỏ

-

Hiểu biết rõ Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017, luật khoáng
sản 2010 và các văn bản dưới luật

-

Biết sử dụng phần mềm Microsoft Office, Autocad, Surpac

-

Năng động, có khả năng thích nghi và học hỏi, tư duy tốt, linh hoạt

-

Biết Tiếng Anh là 1 lợi thế

Thời gian làm việc: 08h/ngày & theo quy định Công ty
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Lương & Quyền lợi khác:
-

Lương cạnh tranh, hưởng 100% lương trong thời gian thử việc

-

Được tham gia bảo hiểm đầy đủ: BHYT, BHXH, BHTN

-

Được cung cấp chương trình bảo hiểm sức khỏe đặc biệt (Fico-YTL care)

-

Chế độ phụ cấp: phụ cấp cơm, phụ cấp độc hại, nhà ở cho nhân viên và các phụ cấp khác

-

Chế độ thưởng: Thưởng các ngày Lễ/ Tết, Thưởng năng suất/sản lượng, Thưởng cuối
năm, Thưởng đánh giá hiệu quả năm (tối đa 2 tháng lương)

LIÊN HỆ & NỘP HỒ SƠ:
- Trực tiếp: Lầu 26, tòa nhà E.Town Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, TP.HCM
(Văn phòng TP.HCM).
-

Trực tuyến: HR-Recruitment@fico-ytl.com; chau.phan@fico-ytl.com (Ms. Châu)
- Số điện thoại liên hệ: Chị Phan Thị Thanh Châu, điện thoại 0909168592 (Zalo/Viber)
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