THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG SỐ 009
1. Đơn vị tuyển dụng: Công ty TNHH TM – DV – Giáo dục Bách Nghệ (Trụ
sở: 144 đường số 4, phường 16, quận Gò Vấp, TP.HCM).
2. Vị trí công việc: Nhân viên “Chăm sóc người bệnh theo yêu cầu” (Số lượng tuyển:
200 người).
3. Nơi làm việc: Các bệnh viện, Đơn vị đối tác của công ty, các gia đình có nhu cầu
người giúp việc, tại TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu…
- Tại TP.HCM, ứng viên sẽ được bố trí làm việc cách nơi ở trong vòng bán kính tối đa
15km.
- Thời gian làm việc: Theo giờ, theo ca, toàn thời gian.
4. Đào tạo và tuyển dụng:
- Các ứng viên sau khi vượt qua vòng phỏng vấn sơ tuyển, sẽ được công ty tổ chức dạy
nghề (cơ bản) miễn phí, bởi các chuyên gia huấn luyện hàng đầu.
- Kết thúc mỗi chuyên đề đào tạo, ứng viên phải làm bài thu hoạch. Nếu bài thu hoạch đạt
yêu cầu, ứng viên sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.
- Trong thời gian đào tạo nghề, Công ty sẽ tiến hành tổ chức xác thực lý lịch nhân thân và
hộ khẩu thường trú của ứng viên.
- Nếu thông tin xác thực trùng khớp với thông tin trong hồ sơ ứng tuyển của ứng viên,
cộng với việc ứng viên có các bài thu hoạch đạt yêu cầu, sẽ được Công ty chính thức
tuyển dụng và bố trí việc làm.
5. Yêu cầu:
- Nam/Nữ tốt nghiệp Trung cấp ngành Điều dưỡng.
- Có đủ sức khỏe làm việc.
- Lý lịch nhân thân rõ ràng.
- Siêng năng, thật thà, khả năng giao tiếp tốt.
6. Thu nhập:
Lương thủ việc tối thiểu từ 5.500.000đ – 7.000.000đ/tháng. Bao gồm: Lương cơ
bản (4.500.000đ) và lương hiệu quả (từ 1.000.000đ đến 2.500.000đ).
7. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ
o Ứng viên đăng ký dự tuyển trực tiếp tại phòng ĐT&ĐBCT trường Trung cấp Âu
Việt – số 785/5 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM (Gặp cô Loan –
028.62780083).
o Hồ sơ yêu cầu: Bằng cấp, chứng chỉ có liên quan; Giấy khám sức khỏe trong vòng
3 tháng; Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường
trú; CMND/CCCD có công chứng; 2 Ảnh 3x4; Đơn xin việc (theo mẫu của công
ty).
o Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2018
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