THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
CÔNG TY TNHH METROMART
MetroMart thành lập từ cuối 2017 là một Công Ty start up trong Ngành Bán Lẻ. Sau 2 năm hoạt động, Công Ty đã đạt những thành tựu rất
ấn tượng và tạo nên bước ngoặt lớn về mặt tốc độ tăng trưởng. Hiện Công ty đang mở rộng hoạt động tại các khu vực VSIP 1, VSIP2, Mỹ
Phước, Khu Công nghệ cao Q9, Khu Chế xuất Tân thuận Q7, Khu Chế xuất Linh Trung, Khu Công nghiệp Bắc Củ Chi, …

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
1. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG: Số lượng 10
- Tốt nghiệp Trung học hoặc sinh viên, có sức khỏe, nhiệt tình, cầu tiến
- Thời gian làm việc: parttime theo nhu cầu của sinh viên
- Lương: 22.000/giờ
- Khu vực: Linh Trung 2 – Thủ Đức.
2. PARTTIME KHO: Số lượng 5
- Sinh viên, trung thực, có sức khỏe, chăm chỉ
- Thời gian làm việc linh hoạt theo nhu cầu của Sinh viên
- Ưu tiên ứng viên nam và ở gần Hiệp Bình Chánh – Thủ Đức
- Lương: 23.000/giờ
3. PARTTIME HÀNG TƯƠI: Số lượng 5
- Sơ chế, cắt gọt trái cây, xếp trái cây vào khay và đóng màng co
- Ưu tiên ứng viên sống ở gần Hiệp Bình Chánh – Thủ Đức
- Thời gian: từ 15h – 22h, lương: 23.000/1 giờ

QUYỀN LỢI
•
•
•
•
•
•

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công việc ổn định với mức lương phù hợp cho từng vị trí

Ms.Hải, Phòng HC - NS

Có lộ trình phát triển nghề nghiệp cho từng vị trí

Điện thoại: 0933.033.926

Hỗ trợ ăn theo ca làm việc

Email: haidt@metromart.vn

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội thăng tiến
Hưởng đầy đủ chế độ dành cho người lao động theo pháp luật hiện hành
Thưởng lễ, tết - theo hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty

Trụ sở: 23/15 Đường Số 37,
Khu phố 7, P. Hiệp Bình Chánh,
Thủ Đức, HCM

THÔNG TIN ỨNG VIÊN
Điền đầy đủ các thông tin vào những chổ trống bên dưới giúp cơ hội được tham dự phỏng vấn của bạn nhiều hơn

Ngày nộp: ________/ ________/ ____________
VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN:…………………………………………………………………………………………………..
THÔNG TIN CÁ NHÂN:
Họ tên: …………………………………………………….

Giới tính: ………

Tình trạng hôn nhân: ……..………

Ngày sinh: ………………… Nơi sinh: ………………….

Số CMND: ………………………………………………….

Nơi ở hiện tại: ……………………………………………………………………….. Số di động: …………….…………..
Chiều cao: …….....……….. Cân nặng: ………….........

Email: ………….…………………………………………….

Trong trường hợp khẩn cấp vui lòng liên hệ với: Ông/ Bà: …………………………………..Mối quan hệ: …………
Số di động: ……….………………………. Địa chi: ……………………………………………………………………….
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN CAO NHẤT:
Thời gian

Tên Trường

Chuyên ngành

Bằng cấp

Từ: ……………
Đến: …………..
LỊCH HỌC (Nếu còn đi học)

CHỨNG CHỈ
Ngoại ngữ

Tin học

Kỹ năng khác (nếu có)

2

3

4

5

6

7

CN

Sáng
Chiều
Tối
QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC FULL TIME / PART TIME TRƯỚC ĐÂY
Thời gian
Từ

Đến

Tên công ty

Mô tả ngắn gọn công việc đã làm

Bạn biết thông tin tuyển dụng qua: (Chỉ chọn 01 nguồn tiếp cận đầu tiên)
❑Website: _______________________ ❑Bạn bè

Mức lương và
lý do thôi việc

Chữ ký ứng viên.

❑Tờ rơi ❑Cờ phướn ❑Khác:

PHẦN DÀNH CHO NHÀ TUYỂN DỤNG:  Phù hợp ❑ Cân nhắc

❑ Không phù hợp

Ngày: ___/___/_____

………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Ứng viên gửi CV trực tiếp qua mail: haidt@metromart.vn

Chữ ký: …………………
(Dành cho nhà tuyển dụng)

