
 

THÔNG BÁO 
(V/v: Tuyển dụng nhân viên 2016) 

            Kính gửi: -Ban Giám hiệu Trường ĐH  Bách Khoa Đà Nẵng 

                   -Trưởng khoa Quản Lý Dự Án 

Công ty Cổ Phần Sao Hỏa (Mars Corporation) là công ty chuyên tư vấn, thiết kế cơ điện (thiết 

kế hệ thống điều hoà không khí, thiết kế hệ thống điện, hệ thống phòng cháy và báo cháy, thang 

máy, cấp thoát nước…) cho công trình nhà cao tầng, hầm ngầm chứa xe và dịch vụ công cộng, 

nhà máy công nghiệp… 

  

Do nhu cầu mở rộng Công ty chúng tôi rất mong sẽ được hợp tác với những đồng nghiệp mới 

có tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình năng động trong công việc, Phòng nhân sự Công ty Cổ 

Phần Sao Hỏa gửi đến Quý Khoa bảng thông báo tuyển dụng như sau: 

 

 Vị trí tuyển dụng: Trợ lý quản lý dự án. 

 Đối tượng tiếp nhận: Sinh viên mới tốt nghiệp đạt loại khá giỏi chuyên ngành Quản lý 

dự án. 

 Mô tả công việc: 

- Lập và theo dõi tiến độ dự án. 

- Hỗ trợ Ban quản lý trong các công việc có liên quan. 

- Sẽ trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn 

 Mức lương: Thỏa thuận dựa trên năng lực, kinh nghiệm và mức lương mong muốn của 

ứng viên. 

 Quyền lợi: - Theo quy định của luật lao động Việt Nam 

- Có chế độ thưởng tết, lễ theo Luật lao động và theo quy định hiện hành của Công ty. 

- Được đi du lịch hàng năm. 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Ms. Ngọc Loan 

- SĐT: 08 62585812 hoặc 0938 384 531 

- Email: info@saohoavn.com hoặc ntnloan@saohoavn.com 

- Địa chỉ liên hệ: Chung cư The Morning Star, 57 Quốc Lộ 13, P.26, Q. Bình Thạnh,  

Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ và tạo điều kiện từ phía Nhà trường để chúng tôi có thể 

tuyển dụng được những nhân viên xuất sắc từ Quý Trường. 
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