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THƯ NGỎ TUYỂN DỤNG 
Kính gửi: Trường Đại học Kinh Tế Nghệ An 

Được sự đồng thuận của Trường Đại học Kinh Tế Nghệ An, Công ty CP ĐT XD TM Tân 

Hoàng Long xin trân trọng thông báo thông tin tuyển dụng như sau: 

Được thành lập vào năm 2009, Công ty cổ phần ĐT XD TM Tân Hoàng Long là công ty 

chuyên về lĩnh vực thi công công trình giao thông, đã thi công nhiều công trình lớn trên cả 
nước. Công ty có văn phòng chính tại Nghi Liên – TP Vinh –Nghệ An cùng các văn phòng đại 
diện ở khu vực Tây Nguyên và phía nam Việt Nam.  

Hiện nay, do mở rộng quy mô kinh doanh và nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn 

sinh viên mới tốt nghiệp có một nơi để học hỏi và nâng cao tay nghề; chúng tôi gửi thư này 

với mong muốn nhà trường là cầu nối giữa doanh nghiệp với các bạn sinh viên và giúp đỡ 

chúng tôi trong công tác tuyển dụng tới các bạn sinh viên có nhu cầu. 

* Mô tả công việc: 

- Cán bộ kế toán công trường – Số lượng: 06 người – Giới tính: Nam 

+ Xuất - nhập kho vật tư phục vụ cho công trình, dự án 

+ Hạch toán thu/ chi/ tạm ứng các khoản liên quan đến công trình 

+ Theo dõi và thực hiện một số công việc khác dưới sự điều hành của cấp trên.. 

* Địa điểm công việc: 

- Tại các công trình trên toàn quốc 

* Quyền lợi: 

- Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, có khả năng thăng tiến cao 

- Được hưởng lương: 

+ Mức lương: 8.000.000 – 10.000.000 đ/tháng  

+ Được tính lương tăng ca và hỗ trợ tiền ăn hàng tháng theo quy định của công ty 

+ Từ tháng thứ hai trở đi xem xét tăng mức lương tăng từ 10.000.000 – 12.000.000 đ/tháng nếu 

làm việc tốt, đạt yêu cầu 

- Được hưởng các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty (thưởng lễ, tết,...) 

* Yêu cầu: 

- Nhanh nhẹn nhiệt tình và cẩn thận trong công việc 

- Thành thạo tin học văn phòng 

- Có tinh thần học hỏi, đam mê và yêu thích nghề 
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- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc 

* Thời gian và địa điểm làm việc: chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấn 

* Cách thức nộp hồ sơ: 

- Cách 1: Đăng ký tại văn phòng phòng đào tạo - Trường Đại học Kinh Tế Nghệ An 

- Cách 2: Nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp tại văn phòng Công ty CP ĐT XD TM Tân Hoàng 

Long, địa chỉ: xóm Phúc Hậu – xã Nghi Liên – TP.Vinh – Nghệ An hoặc qua gmail: 

congtytanhoanglong@gmail.com 

- Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: 

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Tân Hoàng Long 

Mr Sơn:  0981.949.789/ congtytanhoanglong@gmail.com 

TỔNG GIÁM ĐỐC  

 

(Đã ký, đóng dấu) 

 

Nguyễn Văn Thìn 


