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Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

 

Trân trọng kính gửi: Trường ………………………………………………………….. 

- Công ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại Vaco. 
- Mã số danh nghiệp: 0313803566 
- Là đơn vị chuyên thiết kế & thi công trang trí nội thất cho các công trình cao cấp, văn phòng, cửa 

hàng, nhà hàng, khách sạn tại Tp HCM và các tỉnh.  
- Với mục tiêu mở rộng thị trường khách hàng, tạo nhiều giá trị cho xã hội. Chúng tôi cần tuyển nhân sự 

có chuyên môn phù hợp và đam mê nghề nghiệp cùng phát triển. 
Công ty chúng tôi cần liên kết với trường tuyển dụng nhân sự:  

 Chuyên ngành: Nhân viên kinh doanh. 
 Lĩnh vực: Trang trí nội, ngoại thất. 
 Công trình: Chung cư, nhà hàng, khách sạn, resort ….. 
 Địa điểm công trình: Thành Phố Hồ Chí Minh, các tỉnh thành. 

1. Yêu cầu: 
a. Trình độ: 
o Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành: kinh tế xây dựng, quản trị kinh doanh, bất động sản, 

…. 
o Giao tiếp: Tiếng Anh. 
o Vi tính văn phòng: Exel, word, …… 
o Kinh nghiệm: Công ty đào tạo. 
b. Bản thân: 
o Năng động, vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát, chia sẽ giúp đỡ nhau trong công việc,… 
o Có xe cá nhân, laptop phục vụ công việc. 
o Đam mê nghề. 
o Thử việc: 2 tháng 
2. Quyền lợi: 
o Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức 
o Môi trường: năng động, hội nhập,… 
o Hưởng chế độ nhà nước: Bảo hiểm. 
o Đồng hành cùng công ty phát triển, nắm giữ vai trò chủ chốt trong công ty. 
o Mức lương: Cơ bản + hoa hồng 
3. Nộp hồ sơ: 

- Giám đốc: 
Mail: thanhntq@vacocons.com 
Phone: 0934032891 (Ms.Thanh) 

- Nhân sự: 
Mail: huantm@vacocons.com 
Phone: 0938373261 (Mr.Huân) 

            Các bạn sinh viên vui lòng gửi CV qua bộ phận nhân sự. 

  Nhờ Ban Giám Hiệu nhà trường xem xét, và phê duyệt cho tin tuyển dụng của chúng 
tôi. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của nhà trường với công ty chúng tôi, kính 
chúc nhà trường phát triển tốt đẹp. 

    TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 2018 

          Giám đốc 

         (đã ký) 


