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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
 

Theo nhu cầu công viêc hiện tại, công ty TNHH Vũ Hoan cần tuyển dụng vị trí sau: 

1. Vị trí cần tuyển dụng: Kỹ sư Quản lý tài nguyên rừng.  

- Số lượng: 03 người (nam/nữ). 

- Thời gian: Làm việc giờ hành chính. 

- Mô tả công việc:  

+ Quản lý và tổ chức thực hiện các phương án chăm sóc và bảo vệ rừng. 
+ Lập tiến độ công việc, chuẩn bị phương án thi công dự án trồng rừng. 
+ Triển khai bản vẽ thi công, giám sát thi công tại công trường. 
+ Lập hồ sơ pháp lý, hồ sơ thanh quyết toán.  

2. Yêu cầu:  

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản lý tài nguyên rừng. 
- Kinh nghiệm: 03 năm trở lên. 
- Có chứng chỉ (chứng nhận) huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy. 
- Có chứng chỉ (chứng nhận) huấn luyện An toàn lao động – Vệ sinh an toàn lao động. 
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.  
- Có kiến thức về các quy định pháp luật về luật xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng và các 

quy định liên quan.  
- Trung thực, có trách nhiệm trong công việc, mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.  
- Năng động, sáng tạo trong công việc. 

3. Quyền lợi:  

- Lương, thưởng, phụ cấp, thu nhập tùy theo năng lực (trao đổi khi phỏng vấn).  
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp. 
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Bộ luật lao động Việt Nam và theo 

quy định của Công ty (BHXH, BHTY, BHTN…)  
- Công việc ổn định, lâu dài, cơ hội phát triển nghề nghiệp 

4. Liên hệ:  

- Văn phòng làm việc: Số 80, Đường Trưng Nữ Vương, Khu phố 1, Phường 2, TP Tây 
Ninh, Tỉnh Tây Ninh  

- Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ trực tiếp tại công ty hoặc gửi CV đến: 
vuhoanxaydung@gmail.com - Điện thoại liên hệ: 0937.267.970 (A. Duy). 
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