
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) cần tuyển

I. CHỨC DANH CẦN TUYỂN
     1. Kỹ sư Điện tàu biển: 10 người
- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, ngành Điện tàu biển;
- Có ngoại ngữ tiếng Anh đủ để làm việc trên tàu biển;
- Đủ sức khoẻ làm việc trên tàu biển;
- Là nam giới tuổi đời không quá 30;
      2. Cấp dưỡng + Phục vụ viên tàu biển: 10 người
- Tốt nghiệp Trung, Sơ cấp, ngành Nấu ăn;
- Có ngoại ngữ tiếng Anh đủ để làm việc trên tàu biển;
- Đủ sức khoẻ làm việc trên tàu biển;
- Là nam giới tuổi đời không quá 30;
II. HỒ SƠ DỰ TUYỂN
     1. Đơn xin việc làm;

     2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Chính quyền địa ph ương hoặc Cơ quan chủ
quản (tại thời điểm nộp hồ sơ);
     3. Bản chính Bằng tốt nghiệp Điện tàu biển/Nấu ăn (Để so sánh xong trả lại);
     4. 01 Bản sao Công chứng Bằng tốt nghiệp Điện tàu biển/Nấu ăn;

     5. Kết quả học tập trong trường (Bản chính + 01 Bản sao công chứng)
     6. Bản sao công chứng CC tiếng Anh (nếu có);
     7. Bản sao Công chứng Giấy khai sinh ;

     8. Giấy khám sức khoẻ do Quận/Huyện cấp (mới khám);

     9. 04 ảnh màu 3 x 4 mới chụp;
III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ
     1. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Tiền lương Công ty cổ phần Vận tải
biển Việt Nam số 215 Lạch Tray quận Ngô Quyền thành phố Hải phòng vào giờ
hành chính các ngày làm việc trong tuần;
     2. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 29/3/2013 đến hết ngày 29/4/2013;

     3. Hồ sơ không trúng tuyển không trả lại;
     4. Mọi chi tiết xin liên hệ:  Phòng Tổ chức Tiền lương VOSCO, Điện thoại số
031.3731036; 031.3828590 hoặc xem trên Website: www.vosco.vn

Hải Phòng, ngày 25  tháng 3  năm 2013
Trưởng phòng Tổ chức Tiền lương

Phạm Quốc Hưng



THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) cần tuyển

I. CHỨC DANH CẦN TUYỂN
    1. Thuyền trưởng tàu biển 01 người; Đại phó tàu biển 01 người
- Là nam giới tuổi đời không quá 45; đủ sức khoẻ l àm việc trên tàu biển;
- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, ngành Điều khiển tàu biển;
- Thời gian đảm nhiệm chức danh Thuyền tr ưởng/Đại phó thực tế trên tàu biển ít
nhất 01 năm;
- Trình độ ngoại ngữ: C tiếng Anh trở lên; Sử dụng thành thạo tin học Văn phòng.
    2. Máy trưởng tàu biển 01 người; Máy 2 tàu biển 01 người
- Là nam giới tuổi đời không quá 45; đủ sức khoẻ làm việc trên tàu biển;
- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, ngành Khai thác máy tàu biển;
- Thời gian đảm nhiệm chức danh Máy tr ưởng/Máy 2 thực tế trên tàu biển ít nhất
01 năm;
- Trình độ ngoại ngữ: C tiếng Anh trở lên; Sử dụng thành thạo tin học Văn phòng.
    3. Điện tàu biển: 02 người
- Là nam giới tuổi đời không quá 40; đủ sức khoẻ l àm việc trên tàu biển;
- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, ngành Điện tàu biển;
- Đã đảm nhiệm chức danh Sỹ quan điện tàu biển hoặc đảm nhiệm chức danh Thợ
điện độc lập trên tàu biển ít nhất 03 năm;
- Trình độ ngoại ngữ: A tiếng Anh trở lên; Sử dụng thành thạo tin học Văn phòng.
    4. Thủy thủ trưởng tàu biển: 07 người
- Là nam giới tuổi đời không quá 40; đủ sức khoẻ làm việc trên tàu biển;
- Tốt nghiệp Trung, Sơ cấp, ngành Điều khiển tàu biển (Thủy thủ tàu biển);
- Trình độ ngoại ngữ: A tiếng Anh trở lên
- Đảm nhiệm chức danh Thủy thủ t àu biển trên tàu biển ít nhất 05 năm; Đảm
nhiệm chức danh Thủy thủ trưởng tàu biển trên tàu biển ít nhất 02 năm;
   5. Thợ cả tàu biển: 10 người
- Là nam giới tuổi đời không quá 40; đủ sức khoẻ l àm việc trên tàu biển;
- Tốt nghiệp Trung, Sơ cấp, ngành Máy tàu biển;
- Trình độ ngoại ngữ: A tiếng Anh trở lên
- Đảm nhiệm chức danh Thợ máy tàu biển trên tàu biển ít nhất 03 năm; Đảm
nhiệm chức danh Thợ cả tàu biển (FITTER) trên tàu biển ít nhất 02 năm;
   6. Thợ bơm tàu biển: 01 người
- Là nam giới tuổi đời không quá 40; đủ sức khoẻ l àm việc trên tàu biển;
- Tốt nghiệp Trung, Sơ cấp, ngành Máy tàu biển;
- Trình độ ngoại ngữ: A tiếng Anh trở lên
- Đảm nhiệm chức danh Thợ máy t àu biển trên tàu biển ít nhất 03 năm; Đảm
nhiệm chức danh Thợ bơm trên tàu biển vận tải dầu khí ít nhất 02 năm;



   7. Cấp dưỡng tàu biển: 06 người
- Là nam giới tuổi đời không quá 40; đủ sức khoẻ l àm việc trên tàu biển;
- Tốt nghiệp Trung, Sơ cấp, ngành Nấu ăn;
- Trình độ ngoại ngữ: A tiếng Anh trở lên
- Đảm nhiệm chức danh Cấp dưỡng tàu biển trên tàu biển ít nhất 02 năm;
II. HỒ SƠ DỰ TUYỂN
     1. Đơn xin việc;

2. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của Chính quyền địa phương hoặc Cơ quan chủ quản);
     3. Bản sao Công chứng Bằng cấp, Chứng chỉ, Hồ s ơ thuyền viên;
     4. Giấy khám sức khoẻ do Quận (Huyện) cấp;
     5. Bản sao Công chứng Giấy khai sinh;
     6. 04 ảnh màu mới chụp;
III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ
     1. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Tiền lương Công ty cổ phần Vận tải
biển Việt Nam số 215 Lạch Tray quận Ngô Quyền th ành phố Hải phòng vào giờ
hành chính các ngày làm việc trong tuần;
     2. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 25/3/2013 đến hết ngày 31/12/2013;
     3. Sau 15 ngày kể từ ngày nhận Hồ sơ của thí sinh Công ty sẽ tổ chức phỏng vấn.
     4. Mọi chi tiết xin liên hệ:  Phòng Tổ chức Tiền lương VOSCO, Điện thoại số
031.3731036; 031.3828590 hoặc xem trên Website: www.vosco.vn

Hải Phòng, ngày 25  tháng 3  năm 2013
Trưởng phòng Tổ chức Tiền lương

Phạm Quốc Hưng


