
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC             

MEDIPHARCO  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. 

Huế, ngày 31  tháng 10  năm 2020 

THÔNG BÁO 
( V/v Tuyển nhân sự cho các Xưởng sản xuất của Công ty  ) 

Công ty CP dược Medipharco  

Địa chỉ: số 08- Nguyễn Trường Tộ- TP. Huế 

Cần tuyển: 03 nhân viên vận hành máy tại Xưởng sản xuất của Công ty.  

Địa điểm làm việc: tại Xưởng Sản xuất của Công ty 

           Mức lương: Theo quy chế trả lương hiện hành của Công ty 

I/ Trình độ chuyên môn và điều kiện: 

1. Trình độ, chuyên ngành đào tạo:  

- Tốt nghiệp Cao đẳng Dược hoặc Trung cấp Dược 
- Tốt nghiệp các trường dạy nghề tương đương. 

2. Các điều kiện khác:  

 Do tuyển công nhân điều khiển máy nên ưu tiên nam giới. 

 Tuổi đời từ 22 tuổi đến 30 tuổi  

3. Điều kiện ưu tiên:  

- Các ứng viên đã có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực vận hành thiết bị trong sản 

xuất. 

- Đã làm tại nhà máy dược. 

II/ Hồ sơ dự tuyển: 

- Đơn xin việc  

- Sơ yếu lí lịch có xác nhận của chính quyền nơi cư trú (có dán ảnh 4 x6) 

- Các Văn bằng, Chứng chỉ (Công chứng);  

- Phiếu khám sức khỏe có dán ảnh. 

- Bảng điểm các môn học (bản sao công chứng) 

III/ Nhận hồ sơ:  

1. Thời gian: Từ ngày 31/10/2020  đến ngày 20/11/2020. 

2. Địa điểm nộp: nộp tại Phòng Tổ chức Tài chính  - Số 08- Nguyễn Trường Tộ -TP Huế - 

điện thoại 0234822701-02343832814. 

3. Hồ sơ nộp không trả lại. 

Các ứng viên đủ Tiêu chuẩn- Điều kiện sẽ được thông báo mời Intervew trực tiếp! 

 

Nơi nhận: 

- Thông báo các đơn vị 

trực thuộc. 

- Lưu TCTC 

 

          TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

                                  

                HOÀNG NGỌC HOÀI PHONG 

 


