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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

 
Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Duơng là Công ty hàng đầu Việt Nam và khu vực, 

với trên 60 năm kinh nghiệm thiết kế, chế tạo các loại máy bơm, van, quạt công nghiệp 

và tuốc bin nước phục vụ cấp thoát nước, nông nghiệp, thủy lợi, công nghiệp, khai thác 

khoáng sản và các ngành sản xuất của nền kinh tế quốc dân. Để đáp ứng nguồn nhân lực 

cho sản xuất và kinh doanh, Công ty cần tuyển nhân sự cho chức danh: 

1. Công nhân các nghề: 10-12 ngƣời. 

- Tiện, Phay, Doa, Bào, nguội sửa chữa, hàn; vận hành máy gia công CNC; 

- Công nhân lắp ráp sản phẩm; 

- Công nhân sửa chữa cơ điện; 

- Lao động phổ thông. 

2. Điều kiện tuyển dụng: 

- Tốt nghiệp CNKT; Trung cấp, cao đẳng nghề. Có các văn bằng, chứng chỉ phù hợp. 

- Có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng, không có tiền án, tiền sự và không 

bị pháp luật hạn chế về năng lực dân sự. 

- Có phẩm chất  đạo đức tốt và đủ sức khoẻ để làm việc. 

3. Hình thức tuyển dụng: Phỏng vấn xét tuyển 

4. Hồ sơ tuyển dụng 

- Đơn xin dự tuyển, bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã (phường, thị 

trấn) nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi đang công tác trong thời hạn 30 ngày. 

- Bản sao căn cước công dân, bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập 

phù hợp với vị trí dự tuyển, các chứng chỉ có liên quan. 

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp huyện trở lên cấp 

trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển. 

5. Các chế độ 

- Địa điểm làm việc: Số 2 đường Ngô Quyền, P. Cẩm Thượng, TP Hải Dương. 

- Được kèm cặp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề sau tuyển dụng. 

- Thời gian làm việc 48h/tuần. Nếu làm thêm giờ được trả lương theo quy định. 

- Thu nhập theo thỏa thuận. Công ty đảm bảo các chế độ về bảo hiểm theo quy 

định, lương tháng thứ 13, tiền thưởng các ngày lễ, thăm quan du lịch hành năm, tham gia 

vào các tổ chức đoàn thể; bữa ăn ca 30.000 đồng/người/ngày làm việc và các chế độ phúc 

lợi khác… 

- Có cơ hội nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề, cơ hội thăng tiến.  

6. Thời gian và hình thức nộp hồ sơ 

- Nộp trực tiếp tại P. Tổ chức - Hành chính Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương 

hoặc nộp qua E-mail: ngocnb@hapuma.com. 

- Thông tin liên hệ: Chị Nguyễn Thị Bích Ngọc, Cán bộ nhân sự, Phòng TCHC, 

ĐT: 0987865848. 

Trân trọng thông báo! 




