
TỔNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC
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CÔNG TY CP NHÂN 

LỰC QUỐC TẾ 

SOVILACO

XKLĐ 200
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CHI NHÁNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN NGUỒN 

NHÂN LỰC VÀ PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ HỢP 

TÁC - LAPCOOP (20.327) 

S Hcm

XKLĐ 150

50 nữ điều dưỡng - hộ lý Đài Loan. Độ tuổi: 25 - 42 tuổi. Cao 150cm, Nặng 

45kg. Công việc: Thực hiện vệ sinh sạch, đẹp, ngăn nắp, trật tự trong các buồng 

bệnh, buồng thủ thuật, buồng tắm, buồng vệ sinh, hành lang, cầu thang, buồng 

làm việc theo quy chế quản lí buồng bệnh và buồng thủ thuật và quy chế chống 

nhiễm khuẩn bệnh viện. Phục vụ người bệnh. TGLV: 8h/ngày. TG tăng ca: 2 - 

4h/ngày. Chủ sử dụng cung cấp vé máy bay về nước khi LĐ hoàn thành hợp 

đồng. Các chế độ khác theo luật của Đài Loan. Lương: 17,8 triệu. Chi phí đào 

tạo và xuất cảnh: 89 triệu. TG xuất cảnh: từ 2 - 4 tháng sau khi nhận đủ hồ sơ;; 

50 nữ giúp việc nhà Đài Loan. Độ tuổi: 25 - 42 tuổi.  Cao 150cm, Nặng 45kg. 

Công việc: Chăm sóc người già hoặc trẻ em và dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, nấu 

cơm và công việc sắp xếp theo sự phân công của Chủ sử dụng. Lương: trên 11 

triệu. Sinh hoạt cùng gia đình nhà chủ. Thời gian làm việc không cố định, do sự 

sắp xếp công việc của người lao động trong một ngày. Công việc theo sự sắp xếp 

phân công của Chủ sử dụng. Chủ sử dụng cung cấp vé máy bay về nước khi 

người lao động hoàn thành hợp đồng. Các chế độ khác theo luật của Đài Loan. 

Thời gian hợp đồng: 3 năm có thể được gia hạn. Chi phí đào tạo và xuất cảnh: 45 

triệu. TG xuất cảnh: từ 2 - 4 tháng sau khi nhận đủ hồ sơ; 50 nữ GVN Ma Cao. 

Độ tuổi: 25 - 42 tuổi. Cao 150cm, Nặng 45kg. Công việc: Công việc chăm sóc 

người già hoặc trẻ em và dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, nấu cơm và công việc theo 

sự sắp xếp phân công của Chủ sử dụng. Lương trên 10,5 triệu. Sinh hoạt cùng gia 

đình nhà chủ. Thời gian làm việc không cố định, do sự sắp xếp công việc của 

người lao động trong một ngày. Công việc theo sự sắp xếp phân công của Chủ sử 

dụng. Chủ sử dụng cung cấp vé máy bay về nước khi người lao động hoàn thành 

hợp đồng. các chế độ khác theo luật của Ma Cao. Chi phí đào tạo xuất cảnh: 38 

triệu TG xuất cảnh: từ 2 - 4 tháng sau khi nhận đủ hồ sơ.  Yêu cầu: Sức khỏe tốt, 

không viên gan B, HIV các bệnh truyền nhiễm khác. Không có tiền án tiền sự, 

chăm chỉ, chịu khó. Ưu tiên nhữngLĐ có kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài.
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CÔNG TY TNHH 

HWASEUNG VINA 

(20.347)  Đồng Nai

Giầy 

thể 

thao 

Adidas 

và 

Reebok

120

120 nam/nữ công nhân LĐPT, 18 tuổi trở lên, biết đọc, biết viết. Tổng thu nhập 

>6,7-7,8 triệu đồng/tháng. Hỗ trợ tiền xe từ Gia Lai - Đồng Nai, hỗ trợ tiền nhà 

tháng đầu tiên, hỗ trợ tìm nhà ở giá rẻ, gần nơi làm việc, có khu nhà ăn, mua sắm 

giá rẻ cho công nhân viên,....Tổ chức đi du lịch, khám sức khỏe định kỳ, lương 

tháng 13, Ăn giữa ca-tăng ca miễn phí. BHXH đầy đủ. Xét tăng lương định kỳ 

hàng năm, Làm 8 tiếng/ngày. Địa bàn làm việc: Nhơn Trạch - Đồng Nai
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CÔNG TY CP DỊCH VỤ 

BẢO VỆ LONG HẢI 

(20.197)

Dịch vụ 

bảo vệ
100

Nam,Nữ bảo vệ; Trình độ: THCS trở lên, sức khỏe tốt, không dị tật, Nam: 

1,65m,55kg trở lên, Nữ: 1,55m, 45kg trở lên, không xăm trổ, không tiền án tiền 

sự, ưu tiên bộ đội xuất ngũ, công an, nhân viên đã qua đào tạo nghiệp vụ bảo vệ; 

Thu nhập: trên 9 triệu đồng/tháng + Chế độ và phụ cấp khác: Hỗ trợ chốt, vị trí, 

độc hại (100 - 800k/tháng), Ngoại ngữ: 250-700k/tháng,Bảo hiểm tại nạn, bảo 

hiểm con người, BHXH, BHYT,BHTN, Lương tháng 13, tawg lương thâm niên 

3-20%, hỗ trợ tang gia: 9 triệu đồng trở lên, nhà trọ miễn phí.... Địa bàn làm 

việc: Toàn quốc

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM  

BAN TỔ CHỨC SGDVL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 7 tháng 5 năm 2021

DANH SÁCH NHU CẦU TUYỂN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP 

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ĐỊNH KỲ THÁNG 5 NĂM 2021

STT TÊN DOANH NGHIỆP
NGÀN

H KD
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CÔNG TY TNHH CUNG 

ỨNG NHÂN LỰC NHÂN 

KIỆT (20.473)  Hồ Chí 

Minh

Cung 

ứng lao 

động

100

200 nam công nhân . Công việc: Duy tu, bảo trì cảnh quan, sân cỏ. TGLV: Thứ 2 

- Thứ 6: 5h - 14h. Thứ 7 - CN: 4h - 12h. Độ tuổi: 18 - 55 tuổi. Lương: 

230K/ngày/8h. Yêu cầu: có sức khỏe tốt, chấp nhận làm việc ngoài trời. Có 

CMND gốc. Hỗ trợ 2 tháng tiền trọ. Nơi làm việc: 368 Trần Ngọc Lên, Định 

Hòa, TDM, Bình Dương; 200 nam/nữ công nhân. Công việc: Sản xuất đồ gỗ. Độ 

tuổi: 18 - 40 tuổi. Yêu cầu: trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó, sức khỏe tốt. 

Lương: 235K/8h. Tăng ca: 37K/1h. Tổng thu nhập: 7 triệu - 10 triệu/tháng. Đóng 

BH theo luật định. Nơi làm việc: QL 13, KCN Bàu Bàng, Bình Dương; 200 

nam/nữ công nhân. Công việc: sản xuất, đóng gói sản phẩm bàn ghế, gạch men... 

Độ tuổi: 18 - 50 tuổi. TGLV: 7h30 - 16h30. Lương: 225K/8h. Thưởng hàng 

tháng: 500K - 2000K. Thu nhập: 7 trieeuju - 8 triệu/tháng. Hỗ trợ nhà trọ 2 tháng 

đầu. Yêu cầu: Sức khỏe tốt, siêng năng, chịu khó. Có CMND gốc.. Nơi làm việc: 

KCN sóng thần 3, P. Phú Tân, TDM, Bình Dương.
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

NÔNG NGHIỆP QUỐC 

TẾ HOÀNG ANH GIA 

LAI (20.163) 

Nông 

nghiệp
100

60 nam /nữ giám sát làm việc thường xuyên tại các nông trường cây ăn trái. Độ 

tuổi: 18 - 40. Có sức khỏe tốt. Yêu cầu: cần cù, siêng năng, chịu khó. Trình độ: 

Từ 10/12 đến 12/12 trở lên. Ưu tiên: Trình độ TC trở lên. Lương KĐ: 7 triệu ( 

đối với trình độ 10/12 đến 12/12), 8 triệu (đối với trình độ từ TC trở lên). Được 

xét tăng lương theo năng lực làm việc và thời gian công tác. Hỗ trợ tiền ăn, ở, 

xăng xe, điện thoại tại Campuchia và Lào ( Làm việc tại Campuchia: Tiền ăn 

90USD/tháng, xăng 30 lít/tháng, điện thoại 300K/tháng; Làm việc tại Lào 

(Attapue: Tiền ăn 75USD/tháng, xăng 750K/tháng, điện thoại 300K/tháng). Địa 

bàn làm việc: Tại các nông trường cây ăn trái ở Campuchia và Lào. Được nghỉ 

hưởng nguyên lương 4 ngày/tháng. Được hưởng chế dộ LĐ theo đúng quy định 

của công ty ; 90 nam/nữ LĐPT làm việc thường xuyên tại các nông trường chuối 

ở Lào và Campu chia.  Độ tuổi: 18 - 40. Có sức khỏe tốt. Yêu cầu: cần cù, siêng 

năng, chịu khó. Địa bàn làm việc: Tại các nông trường chuối ở Campuchia và 

Lào. Công việc: thu hoạch chuối và phân loại chuối. Lương: 270K/ngày. Lương 

công khoán: Thu nhập cao hơn lương công nhật. Người LĐ tự lô phương tiện đi 

lại để làm việc tại nông trường. Được bố trí chỗ ở miễn phí. Hỗ trợ tiền gia hạn 

visa và hộ chiếu. Thanh toán thời gian nghỉ phép 1 lần/năm. LĐ làm đủ 12 tháng 

được thưởng 1 tháng lương và làm đủ từ 2 năm trở lên được thưởng 2 tháng 

lương. CTy lo chi phí chữa trị cho LĐ khi ốm đau.
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CÔNG TY TNHH MAY 

MẶC THIỆN TÂM 

(20.255) Tp. Hcm

May 

mặc
100

50 nữ thợ may. Lương CB: 2,5 triêu - 3,5 triệu + phụ cấp. Tổng thu nhập: 5,3 

triệu - 7 triệu chưa có tiền tăng ca. TGLV: 10 h/ngày từ 7h30 - 12h, 13h - 17h30. 

Tăng ca từ 18h - 20h.; 100 công nhân học việc. Lương CB: 2 triệu + phụ cấp. 

Tổng thu nhập: 4 triệu chưa có tiền tăng ca. TGLV: 10 h/ngày từ 7h30 - 12h, 13h 

- 17h30. Tăng ca từ 18h - 20h. Đóng BH sau 8 tháng làm việc. Công nhân học 

việc được tăng lương theo bật sau 2 tháng học việc. Học việc được nhận 50% 

lương/tháng, số 50% clương/tháng còn lại sẽ được trả sau 6 tháng làm việc, nếu 

nghỉ thì sẽ trừ vào phí đào tạo 50% lương còn lại.. 1 tháng làm việc 28 ngày công.
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CÔNG TYTNHH GIÀY 

DA ĐAN MẠCH ECCO 

(20.524) Bình Dương

Sản 

xuất 

giày da

100

100 nam/nữ công nhân giày da. TGLV: 2 ca, mỗi ca: 8h30, dổi ca hàng tuần (ca 

1: 5h30 - 1h4, ca 2: 14h15 - 22h25). Lương cơ bản: 4,7 triệu. Lương tháng 

13,14. Phụ cấp xăng xe, nhà ở: 550K. Thưởng chuyên cần: 800K. Trợ cấp con 

nhỏ: 100K/1 con. Thưởng năng suất: 2300K. Thưởng tay nghề: 700K. Thưởng 

thâm niên: 500K (sau 1 năm làm việc). Thưởng lễ tết. Tổng thu nhập: 9 triệu.  

Hỗ trợ ăn giữa buổi. Hỗ trợ xe về quê ăn tết. Đóng BH theo luật định. Tăng đôi 

giày Ecco sau 1 năm làm việc. Địa bàn làm việc: Tỉnh Bình Dương.
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

TEKCOM  (20.550)  Bình 

Dương

Sản 

xuất 

ván nội 

thất và 

ván ép 

phủ 

phim

100

100 nam/nữ công nhân. Công việc: Sản xuất ván nội thất và ván ép phủ phim. Độ 

tuổi: 18 - 40 tuổi. Trình độ: Biết đọc, biết viết. Yêu cầu: sức khỏe tốt. TGLV: 

Làm vệc 3 ca ( 8h/ca, 1 tuần xoay ca 1 lần). Có tăng ca. Lương: 7 triệu - 12 triệu. 

Bao 1 suất ăn/1 ca. Chế độ: Cấp phát đồng phục, bảo hộ lao động đầy đủ. Khám 

sức khỏe định kỳ, du lịch, tất niên hàng năm. Đóng BH theo luật định.
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CÔNG TY TNHH  RK 

RESOURCES (21.49)  

Bình Dương

sản 

xuất đồ 

gỗ gia 

dụng

200

200 nam/nữ  công nhân LĐPT, 18 tuổi trở lên, biết đọc, biết viết. Lương khởi 

điểm 6,5 tr/ tháng , 6 tháng tăng lương 1 lần. Bao cơm trưa, cơm tăng ca. 

Thưởng 300,000đ trở lên cho công nhân hoàn thành tốt công việc trong tháng. 

Có ký túc xá và nhà trẻ. Hỗ trợ tiền xe đi lại, Hàng năm công ty tổ chức đi du 

lịch, thi đấu thể thao, văn nghệ, lương tháng 13, chế độ BHXH và phúc lợi đầy 

đủ...
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CÔNG TY TNHH 

CN&NN CAO SU 

HOÀNG ANH QUANG 

MINH (21.143) Attapue, 

Lào

CN&N

N
4

04 nam/nữ kế toán viên. Trình độ:  CĐ trở lên, chuyên ngành kế toán; độ tuổi 22 - 

 35 tuổi; yêu cầu: ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm, thành thạo vi tính văn 

phòng, có kỷ năng giao tiếp tốt, có tinh thần thái độ làm việc tốt, làm việc ổn 

định lâu dài, công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn; TGLV: thỏa thuận, được 

nghỉ phép 4 ngày/ tháng; Lương khởi điểm: từ 9 triệu + phụ cấp tiền ăn 1,7 triệu, 

phụ cấp tiền điện thoại 230K; sau 3 tháng thử việc được hưởng chế độ  BHXH, 

BHYT, BHTN, theo quy định của nhà nước. Địa điểm làm việc: Công ty TNHH 

CN&NN Cao su Hoàng Anh Quang Minh, Attapue, Lào
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CÔNG TY TNHH TƯ 

VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY 

DỰNG QUỐC KHÁNH 

(21.86) 

Kiến 

trúc và 

tư vấn 

kỹ thuật

11

02 nam Kiến trúc sư - kiến trúc quy hoạch; 02 nam thiết kế Kỹ sư giao thông - 

thủy lợi; 04 nam giám sát giao thông - thủy lợi; 01 nam kỹ sư thiết kế điện dân 

dụng - đường dây, trạm biến áp. 01 nam/nữ kế toán viên; 01 nam/nữ chuyên viên 

pháp lý. Trình độ: CĐ, ĐH. Yêu cầu: có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt. Sử 

dụng thành thạo phần mềm thiết kế chuyên ngành phục vụ cho công việc. Linh 

hoạt, nhạy bén trong việc nhận và xử lý công việc. Lương: thỏa thuận theo năng 

lực công việc. Đóng BH theo luật định. Địa bàn làm việc: tại văn phòng công ty.
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CÔNG TY TNHH 

SRISAWAD VIỆT NAM - 

CHI NHÁNH GIA LAI 

(21.93) 

Tài 

chính
10

10 nam/nữ nhân viên sale - Cộng tác viên tài chính. Trình độ: LĐPT. TGLV: tự 

do không cố định. Lương tối thiểu từ 6 triệu - 10 triệu. Có chế độ phúc lợi xã hội 

tốt. Địa bàn làm việc: Thành phố Pleiku, Chư Prông, Ia Grai, Đak Đoa, mang 

Yang, Chư Păh, Chư Sê.
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CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ 

VIỄN THÔNG THẢO 

PHÚ GIA LAI (21.101) 

Buôn 

bán 

điện tử

1

01 nam LĐPT. Công việc: Phân loại, sắp xếp, xuất khẩu, kiểm tra hàng hóa sỉ- 

lẻ. Giao - nhận - xuất - nhập kho hàng hóa. Kiểm tra, cài đặt sản phẩm (được 

hướng dẫn). TGLV: 7h30 - 12h, 13h30 - 18h30. Nghỉ 1 ngày/tháng. Nếu đi làm 

lương gấp đôi. Lương khởi điểm: 5 triệu. Có hỗ trợ đóng BHYT, BHXH. Tăng 

lương, thưởng Tết thưởng chuyên cần. Địa bàn làm việc: Phường Traà Bá, Pleiku.

15
HỘ GIA ĐÌNH ANH ANH 

(21.105) 

Trồng 

tiêu và 

cây ăn 

trái

2 02 nam làm vườn. Trình độ: LĐPT. Lương: 5 triệu. Ăn uống tự túc.
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHĂN NUÔI C.P CHI 

NHÁNH GIA LAI (21.106)

Chăn 

nuôi, 

thực 

phẩm

6

06 nam/nữ nhân viên thị trường. Ưu tiên: sinh viên mới ra trường. Độ tuổi: 22 - 

32. Trình độ: CĐ trở lên. Chuyên ngành: Kinh tế. TGLV: 8h/ngày. Nghỉ CN. 

Lương cơ bản: 7 triệu - 8 triệu. Lương thưởng hàng năm theo quy định công ty. 

Đóng BHXH theo quy định nhà nước. Địa bàn làm việc: Tại Gia Lai.
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CÔNG TY TNHH MTV 

ĐẠI LÝ BẢO HIỂM GL 

(21.122) 

Bảo 

hiểm
1

1 nam nhân viên bảo vệ. Trình độ:  LĐPT,  yêu cầu : chịu khó, siêng năng, thật 

thà, có thái độ làm việc tốt, có sức khỏe. TGLV: HC, tăng ca theo yêu cầu của 

công ty, thử việc 3 tháng, 4-5 triệu. Địa chỉ làm việc: Pleiku
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HỘ GIA ĐÌNH TÙNG 

(21.123)  Chư Păh, Gia Lai

Nông 

nghiệp
2

1 cặp vợ chồng làm vườn. Trình độ:  LĐPT,  yêu cầu : chịu khó, siêng năng, thật 

thà, có thái độ làm việc tốt, có sức khỏe làm vườn. TGLV: Thảo thuận, lương 

HĐ 100 triệu/ năm, Ở tại vườn có đầy đủ điều kiện sinh hoạt như vườn rau ao cá 

để cung cấp ăn tự túc,Địa chỉ làm việc: Huyện Chư Păh

19
CÔNG TY TNHH MTV 

XUÂN KIỆM (21.126)
TM-DV 1

01 nữ kế toán. Trình độ:  ĐH chuyên ngành kế toán, yêu cầu : Mới ra trường, có 

Hộ khẩu thường trú ở khu vực Phường Chi Lăng, Trà Bá- Pleiku, chịu khó, siêng 

năng, thật thà, có thái độ làm việc tốt. TGLV: HC, nghỉ CN; luân phiên, lương: 

thử việc 4,5 triệu, chính thức 5-7 triệu, ngày nghỉ không tính lương, Địa điểm 

làm việc: Pleiku

20

CÔNG TY TNHH MTV 

NỘI THẤT SÀI GÒN 

XANH GIA LAI (21.128) 

Nội 

thất gỗ
3

03 nam/ nữ nhân viên thiết kế nội thất. Trình độ:  CĐ trở lên, yêu cầu : Sử dụng 

thành thạo CAD, 3DSMAX ...chịu khó, siêng năng, thật thà, có thái độ làm việc 

tốt. TGLV: HC, nghỉ CN; lương: 7-15 triệu, đóng đầy đủ các chế độ theo quy 

định, Địa điểm làm việc: Pleiku

21

CÔNG TY TNHH MTV 

TMDV TRUYỀN THÔNG 

EVEN MEDIA (21.129)  

DV 2

2 nam/ nữ nhân viên telesale Trình độ:  CĐ trở lên, độ tuổi 18-27 tuổi,  yêu cầu 

công việc : chịu khó, siêng năng, thật thà, có thái độ làm việc tốt, giới thiệu tìm 

kiếm khách hàng đến với các đối tác quốc tế thông qua điện thoại. TGLV: HC, 

nghỉ CN; lương khởi điểm :4 triệu, chưa tính hoa hồng và bonus;  Địa điểm làm 

việc: TP Pleiku

22

CÔNG TY BẢO HIỂM 

NHÂN THỌ CHUBB LIFE 

GIA LAI (21.130) 

Bảo 

hiểm
9

02 nam/ nữ Quản lý nhân sự, TĐ: ĐH, yêu cầu có 1 năm kinh nghiệm làm công 

tác quản lý; 02 nam/ nữ Trợ lý nhân sự và 05 nhân viên kinh doanh, Trình độ:  

LĐPT,  yêu cầu đã tốt nghiệp THPT, chịu khó, siêng năng, thật thà, có thái độ 

làm việc tốt. TGLV: HC, nghỉ chiều thứ 7 và CN; lương cơ bản :5 triệu + 

thưởng;  Địa điểm làm việc: TP Pleiku



23

CÔNG TY TNHH MTV 

BẤT ĐỘNG SẢN RUBY 

(21.132) 

Bất 

động 

sản

1

01 nữ kế toán, Trình độ:  TC trở lên, chuyên ngành tài chính - kế toán,  yêu cầu 

công việc: chịu khó, siêng năng, thật thà, có thái độ làm việc tốt, biết làm báo 

cáo thuế, có hộ khẩu thường trú tại TP Pleiku. TGLV: HC, nghỉ CN; lương :5-7 

triệu, đóng BHXH sau khi làm chính thức;  Địa điểm làm việc: TP Pleiku

24

CÔNG TY CP VẬN TẢI 

DỊCH VỤ PHÚ HOÀNG 

(21.133)

DV vận 

tải
2

02 nữ nhân viên trực tổng đài taxi; TĐ: LĐPT, yêu cầu: tốt nghiệp THPT, có 

giọng nói chuẩn phổ thông, dễ nghe. TGLV: làm theo ca: ca1: 7h-13h, ca2: 13h-

20h; ca 3: 20h-7h, được nghỉ 01 ngày/ tuần; lương cơ bản: 3-4 triệu, được hưởng 

các chế độ theo quy định của Nhà nước;  Địa điểm làm việc: TP Pleiku

25

CÔNG TY TNHH DINH 

DƯỠNG CÂY TRỒNG 

EAKMAT (21.135)   Đăk 

Lắk

nông 

nghiệp
2

2 nam/ nữ nhân viên kinh doanh Trình độ:  TC trở lên, có chuyên ngành nông 

nghiệp và quản trị kinh doanh; độ tuổi 22-35 tuổi, ưu tiên ứng viên có kinh 

nghiệm kinh doanh; Mô tả công việc: chăm sóc đại lý đã có tại địa bàn làm việc, 

tìm kiếm, khai thác các đại lý tìm năng, thu thập thông tin và báo cáo tình hình 

thị trường, tư vấn khách hàng về kỹ thuật sử dụng phân bón, tổ chức hội thảo, hội 

nghị khách hàng; yêu cầu: chịu khó, siêng năng, thật thà, có thái độ làm việc tốt, 

giao tiếp tốt, giới thiệu và tìm kiếm khách hàng, có xe máy,. TGLV: có 11 ngày 

làm giờ HC tại trụ sở chính của công ty (TP Ban Ma Thuột), 15 ngày đi thị 

trường địa bàn các huyện trong tỉnh Gia lai; lương khởi điểm:8-10 triệu, được 

hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo quy định, có cơ hội phát triển và thăng 

tiến; Địa bàn tuyển dụng: Tỉnh Gia lai ( có trụ sở Giao dịch tại TP Pleiku)

26

HỘ GIA ĐÌNH HUỲNH 

ÚY NHÂN (21.136)  

Huyện Chư Sê, Gia Lai 

Hộ gia 

đình
1

01 Nữ giúp việc nhà, Công việc: dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, chở bé đi học, độ tuổi: 

> 40 tuổi; TGLV: làm việc ăn ở cùng gia đình chủ, Lương: 5 triệu

27

CÔNG TY TÀI CHÍNH 

TNHH MTV VIỆT NAM 

THINH VƯỢNG (21.139)

Tư vấn 

tài 

chính

5

05 nam/nữ tư vấn viên. Trình độ: Tốt nghiệp THPT trở lên. TGLV: Làm tự do. 

Ưu tiên: có kinh nghiệm tư vấn. Lương cứng: 4,4 triệu + DS. Đóng BH theo luật 

định. Địa bàn làm việc: Gia Lai.

28
CÔNG TY TNHH TMDV 

LỘC PHÁT  (21.140) 

Tư vấn 

tài 

chính

10

10 nam/nữ nhân viên telesales. Công việc: Làm việc văn phòng, gọi điện chăm 

sóc khách hàng và tư vấn sản phẩm cho khách hàng theo data có sẵn. Có kinh 

nghiệm trong lĩnh vực tài chính là một lợi thế. Trình độ: LĐPT. TGLV: HC, 

Nghỉ CN. Lương cơ bản (3 triệu) + Thưởng + hoa hồng. Khi vào làm sẽ được 

đào tạo. 

29

CÔNG TY TNHH MTV 

ĐÔNG ANH (21.145)  Đak 

Đoa, Gia Lai

Sản 

xuất 

viên 

nén gỗ

6

6 nam chạy, giám sát máy nén. Độ tuổi: 25 - 40. TGLV: Ca 1: 7h - 10h, 11h30 - 

16h30. Ca 2: 20h - 22h, 23h - 6h. Nghỉ CN. Phụ cấp cơm trưa, chiều. Có chỗ ở. 

Ưu tiên: ứng viên biết hàn và chạy xe nâng. Lương LĐ học việc (chưa biết hàn 

và lái xe nâng): 6,5 triệu. Lương khởi điểm: 7 triệu + Phụ cấp ca đêm 30K/1 

đêm. Khi hợp đồng chính thức: đóng BHXH (thỏa thuận).

30

CÔNG TY CỔ PHẦN 

GIÁO DỤC QUỐC TẾ 

EDUGO (21.148) 

Tư vấn 

du học
2

02 nam/nữ chuyên viên tư vấn du học. Trình độ: CĐ trở lên. độ tuổi: từ 22-35 

tuổi, yêu cầu: Trung thực , có kỷ năng giao tiếp tốt, nhanh,nhen, công việc: Tư 

vấn du học, học nghề ở nước ngoài, TGLV: Thỏa thuận. Lương cơ bản: từ 5 triệu 

- 15 triệu. Địa bàn TP Pleiku và TP Kon Tum

31
CÔNG TY CP TIẾN 

NÔNG GIA LAI (21.150) 
DV 5

1 nam/nữ kế toán tổng hợp,  Trình độ: CĐ trở lên. Chuyên  ngành kế toán,  yêu 

cầu có kinh nghiệm 2 năm, tuổi đời dưới 33 tuổi, Mô tả công việc: theo dõi thu 

chi, quản lý xuất nhập DL trên phần mềm, thực hiện công việc kế toán doanh 

nghiệp, công việc phân công, cụ thể trao đổi khi phỏng vấn; Địa bàn làm việc: 

TP Pleiku.  1 nam/nữ kế toán sản xuất,  Trình độ: CĐ trở lên. Chuyên  ngành kế 

toán, yêu cầu có kinh nghiệm 2 năm, tuổi đời dưới 33 tuổi; Mô tả công việc: theo 

dõi thu chi, quản lý xuất nhập DL trên phần mềm, thực hiện công việc kế toán 

sản xuất trong doanh nghiệp công việc phân công cụ thể trao đổi khi phỏng vấn. 

Địa bàn làm việc: Huyện Chư Sê. 3 nam/nữ nhân viên kinh doanh,  Trình độ: CĐ 

trở lên. Chuyên  ngành nông nghiệp, QTKD,  yêu cầu có kinh nghiệm 1 

năm,công việc: công việc phân công cụ thể trao đổi khi phỏng vấn; Địa bàn làm 

việc: các huyện khu vực Ajun Pa TGLV các vị trí: Thỏa thuận.  Lương:  thỏa 

thuận

32

CÔNG TY TNHH MAX 

LIFE VIỆT NAM (21.152)  

Tp Hồ Chí Minh

DV-TM 3

3 nữ nhân viên tư vấn bán hàng. Trình độ: LĐPT. Độ tuổi: 23 - 30. TGLV: HC, 

nghỉ 4 ngày/ tháng, Yêu cầu có máy tính xách tay, giao tiếp tốt, ưu tiên chưa có 

gia đình. Lương: 3,5 triệu + doanh thu . Địa bàn làm việc: Thành phố Pleiku .  

Quyền lợi: Được đào tạo 1 tuần trước khi làm việc, đóng bảo hiểm theo quy định



33
SHOP SI TUYỂN THIỆN 

TÂM (21.157) 

Bán 

quần áo
2

02 nữ nhân viên phụ bán hàng và chốt đơn. Trình độ: LĐPT. Độ tuổi: 18 tuổi. 

TGLV: 7h30 - 22h (ở lại shop) hoặc TGLV: 7h30-17h, 19h30 - 22h (có thể đi về 

không ở lại). Lương thử việc: 5 triệu đồng/tháng (Sẽ tăng lương theo năng lực 

làm việc). Bao ăn ở tại shop. Yêu cầu: Biết sử dụng điện thoại thông thạo. Siêng 

năng, chịu khó, thật thà, không cần ngoại hình. Làm trong mát, không làm việc 

nặng.

34
CÔNG TY CP MAY GIA 

LAI (21.159)

May 

mặc
300

300 Nam/Nữ công nhân (Các bộ phận May, KCS, Cắt, Ủi) đã có tay nghề hoặc 

chưa biết nghề công ty sẽ đào tạo. Đối tượng: LĐPT, 18-40 tuổi. Mức lương: 

Bình quân 6 triệu đồng/tháng (Lương CB + Tiền làm thêm (Nếu có)+ Chế độ( 

Ăn giữa ca, thưởng thủ công, năng suất chất lượng, xăng xe, bổ sung lương, thi 

đua tháng, quý...), Lương tháng 13. Đóng đầy đủ chế độ BHXH theo quy định 

của nhà nước, có KTX cho công nhân ở xa, tháng đầu được miễn phí ăn cơm 

chiều, từ tháng thứ 2 được hỗ trợ 50% CP suất cơm chiều. Thời gian nộp HS: 

Trực tiếp từ thứ 2-7 hàng tuần tại Công ty.

35
CÔNG TY TNHH VĨNH 

HIỆP (21.160)

Hàng 

nông 

sản 

xuất 

khẩu, 

vận 

chuyển 

hàng 

hóa

1
01 nữ kế toán tổng hợp. Trình độ: ĐH trở lên. TGLV: HC, nghỉ CN. Lương: thỏa 

thuận.Đóng BH theo luật định.

36

CÔNG TY TNHH XNK 

NUGA VINA - CHI 

NHÁNH NUGA BEST 

GIA LAI 3 (21.162)

Giới 

thiệu 

Sp máy 

chăm 

sóc hỗ 

trợ sức 

khỏe

1

01 Nữ nhân viên chăm sóc khách hàng. Độ tuổi: 20- 30 tuổi, tốt nghiệp cấp 3 trở 

lên, nhanh nhẹn, chịu khó, không cần kinh nghiệm. TGLV: 7h - 17h, nghỉ chủ 

nhật, lễ tết, chiều thứ bảy về sớm. Mức lương: Trao đổi khi phỏng vấn. Chế độ 

khác: Đóng BHXH đầy đủ, đi du lịch hàng năm, có cơ hội thăng tiến, làm việc 

tại cửa hàng.

37
CÔNG TY CP ANH NGỮ 

APAX (21.162) 

Giáo 

dục
1

01 nam/ nữ Giáo viên Ngữ pháp tiếng anh. Trình độ: ĐH, chuyên ngành SP 

Ngôn ngữ Anh, Yêu cầu: có chứng chỉ TESOL, TOEIC/IELTS hoặc tương 

đương; Công việc cụ thể thỏa thuận khi phỏng vấn. TGLV: Thỏa thuận. Mức 

lương khởi điểm: 5 triệu. Quyền lợi: được tham gia các đợt tập huấn về chuyên 

môn nghiệp vụ. Địa bàn làm việc: TP Pleiku

38

CÔNG TY TNHH MTV 

NÔNG NGHIỆP SÊ SAN 

GIA LAI (21.164)  

Nông 

nghiệp
1

01 nam kỹ sư nông nghiệp. Trình độ: CĐ trở lên, chuyên ngành nông học; Yêu 

cầu: có kinh nghiệm chăm sóc chanh dây và lan Hồ điệp;Công việc cụ thể thỏa 

thuận khi phỏng vấn. TGLV: Thỏa thuận. Mức lương khởi điểm: 5 triệu. Quyền 

lợi: Sau thử việc sẽ tăng lương theo năng lực, đóng BHXH theo quy định. Địa 

Bàn làm việc: TP Pleiku

39
CÔNG TY TNHH HỢP 

NGUYÊN (21.166) 
Nội thất 2

02 nữ nhân viên hàng. Trình độ: LĐPT, Yêu cầu độ tuổi 25-35 tuổi biết sử dụng 

tin học văn phòng; Công việc cụ thể thỏa thuận khi phỏng vấn. TGLV: 7h00'-

17h30'. Mức lương : 5 triệu, Địa điểm làm việc TP Pleiku

40
CÔNG TY CP DU LỊCH 

GIA LAI (21.167) 

DV 

Khách 

sạn

32

02 nam/ nữ Giám đốc khách sạn; 04 nam/ nữ nhân viên kế toán, 03 nam/ nữ 

Trưởng Phòng kinh  doanh; Trình độ: CĐ trở lên, Yêu cầu có kinh nghiệm và có 

chuyên ngành ở vị trí việc làm.  05 nam/ nữ nhân viên lễ tân khách sạn, 08 nam/ 

nữ bếp trưởng và phụ bếp nhà hàng khách sạn.  Trình độ: Sơ cấp trở lên,  10 

nam/ nữ nhân viên phục vụ; Trình độ: LĐPT; Tất cả vị trí có công việc cụ thể 

thỏa thuận khi phỏng vấn. TGLV: thỏa thuận, Mức lương : thỏa thuận, quyền lợi: 

được hưởng chế dộ BHXH theo quy định. Địa điểm làm việc TP Pleiku

41
HỘ GIA ĐÌNH CHỊ THẢO 

(21.168) 

Hộ gia 

đình
1

01 Nữ giúp việc nhà, Công việc: dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn....., độ tuổi: 50-60 tuổi; 

TGLV: làm việc ăn ở cùng gia đình chủ, Lương: 5-6 triệu đồng/tháng. Yêu cầu: 

Sạch sẽ, chững chạc, biết quán xuyến. Gia đình có 2 vợ chồng, nhà vườn, không 

con cái.
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CÔNG TY TNHH AN 

LỘC FSC GIA LAI 

(21.169)

Thương 

mại, 

dịch vụ

23

05 nam/ nữ nhân viên Telesales. Độ tuổi: 18 tuổi trở lên. Trình độ: LĐPT.Yêu 

cầu : có laptop, tương tác với khách hành qua Zalo, Fb, Mail, thực hiện báo cáo 

định kỳ, giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt, không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được 

đào tạo, yêu thích công việc kinh doanh.

10 nam/ nữ nhân viên kinh doanh. Độ tuổi: 18 tuổi trở lên. Trình độ: LĐPT.Yêu 

cầu : có laptop, chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới, đảm bảo chỉ 

tiêu doanh số,, thực hiện báo cáo định kỳ, giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt, có khả 

năng chốt sale, am hiểu về thị trường tài chính, có kinh nghiệm 01 năm về lĩnh 

vực đầu tư tài chính (Ngoại hối, chứng khoán, BĐS...), có tinh thần nhiệt huyết, 

yêu thích công việc.

03 Trưởng nhóm kinh doanh. Độ tuổi: 23 tuổi trở lên. Trình độ: ĐH các chuyên 

ngành liên quan, giao tiếp tốt, am hiểu thị trường tài chính, tối thiểu 1 năm kinh 

nghiệm mảng tư vấn đầu tư tài chính, 1 năm kinh nghiệm quản lý đội nhóm.Yêu 

cầu : có laptop, sử dụng thành thạo các công cụ xử lý hình ảnh, thực hiện báo cáo 

định kỳ, có kinh nghiệm 01 năm vị trí tương đương, yêu thích công việc.

02 Nhân viên Content - Marketing. Mô tả CV: Sáng tạo nội dung truyền thông, 

đề xuất ý tưởng hình ảnh, video, quản trị nội dung Fanpage, Web, Youtube, đề 

xuất phương án cho chiến dịch marketing, báo cáo định kì, đột xuất...Yêu cầu: có 

laptop, 1 năm kinh nghiệm, kiến thức marketing, sử dụng thành thạo công cụ 

chỉnh sửa hình ảnh, video... 

02 nam/ nữ nhân viên Social - Marteting. Độ tuổi: 18 tuổi trở lên. Trình độ: ĐH. 

Yêu cầu : có laptop; tương tác, xây dựng nội dung cho các kênh Social(Zalo, Fb, 

Mail, ), xây dựng design, lên kịch bản clip cho các sp marketing...thực hiện báo 

cáo định kỳ, kinh nghiệm 01 năm vị trí tương đương, sử dụng thành thạo các 

công cụ xử lý hình ảnh, yêu thích công việc đầu tư tài chínhkinh doanh.

01 nam/ nữ Chuyên viên phân tích kỷ thuật đầu tư tài chính. Độ tuổi: 18 tuổi trở 

lên. Trình độ: ĐH. Yêu cầu : có laptop, ngoại hình dễ nhìn, giao tiếp tốt,có thể 

phân tích kỹ thuật, đọc tin, am hiểu thị trường tài chính, 1 năm kinh nghiệm vị trí 

tương đương. Mô tả CV: Chuẩn bị bài đăng tin tức hàng hóa - BC mùa vụ, cung - 

cầu, phân tích sản phẩm hàng hóa, Đưa ra chiến lương, nhận định xu hướng, giao 

dịch, thị trường.....

43

TỔNG CÔNG TY 789- 

CHI NHÁNH TÂY 

NGUYÊN (21.170) Đăk 

Lăk

Xây 

dựng 

dân 

dụng và 

công 

nghiệp

4

04 Nam Kỹ thuật giám sát công trình. Trình độ: CĐ trở lên chuyên ngành xây 

dựng, am hieur Autocard, Excel, Word, ưu tiên có kinh nghiệm, khỏe mạnh, có 

kỹ năng giao tiếp, đi theo công trình xây dựng. Địa bàn làm việc: Đi theo công 

trình trong và ngoài tỉnh. Mức lương: 10-15 triệu đồng/tháng. Đóng BHXH và 

đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của nhà nước.

44
CÔNG TY TNHH MTV 

TÂM NGUYỄN (21.171)

Sản 

xuất 

quần áo 

thể thao

1

01 Nữ kế toán bán hàng. Trình độ: TC trở lên chuyên ngành Kế toán - Tài chính, 

sử dụng được máy vi tính. Thời gian làm việc: Hành chính, nghỉ 2 ngày/tháng. 

Mức lương thử việc: 4 triệu + % Doanh số. Sau thời gian thử việc tăng lương tùy 

theo năng lực.

45 LOTTERIA (21.172)
DV ăn 

uống
6

06 nam/nữ nhân viên bán hàng, bếp; Độ tuổi: 18-25 tuổi; Trình độ: LĐPT, làm 

full time 8h/ngày (nghỉ 6 ngày/tháng) hoặc theo ca (192h/tháng). Mức lương: 1 

ca 2,8 triệu đồng, Full thời gian: 5,3 triệu đồng/tháng, làm lâu dài đóng BHXH 

đầy đủ.

46
WEDDING SONG HỶ 

GIA LAI (21.173) 

DV tiệc 

cưới
6

02 Nam LĐPT; 02 Nữ trang trí tiệc cưới. Độ tuổi: 18-30 tuổi, Trình độ: LĐPT. 

Yêu cầu: Thật thà, trung thực, có trách nhiệm, nữ không có con nhỏ, có thể tăng 

ca buổi tối. Mô tả công việc: Soạn đồ, trang trí gia tiên nhà khách...TGLV: 8h - 

18h, nghỉ trưa 1,5 giờ, nghỉ 1 ngày/tháng, tháng nào có ngày 31 được tính thêm 

lương. 

01 Nữ tư vấn áo dài. Độ tuổi: 18-25. Trình độ: LĐPT. Yêu cầu: giao tiếp tốt, trẻ 

trung, năng động, có kinh nghiệm bán hàng, chưa có con. Mô tả CV: Tư vấn 

khách thuê áo dài. 01 Nữ phụ việc vặt. Độ tuổi: 18-25. Trình độ: LĐPT. Yêu 

cầu: Chăm chỉ, có trách nhiệm. Mô tả CV: Phụ làm mâm quả, dọn dẹp tiệm, cho 

thuê, giặt áo dài...TGLV: 7h30 - 20h,  nghỉ trưa 1,5 giờ, nghỉ 1 ngày/tháng, tháng 

nào có ngày 31 được tính thêm lương.

Mức lương: CB 4 triệu + Xăng xe 150K + Tăng ca + Thưởng+ Khác (nếu có). 

Tổng thu nhập 5-5,5 triệu đồng/tháng.

Chế độ khác: Bao ăn trưa, tối. Có chỗ ở cho nữ. Làm lâu dài tăng lương, thưởng, 

chế độ ưu đãi khác.
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CÔNG TY TNHH MTV 

NÔNG NGHIỆP SÊ SAN 

GIA LAI (21.174)  

Nông 

nghiệp
1

01 Kế toán nội bộ. Trình độ: CĐ trở lên, chuyên ngành kế toán - tài chính; Yêu 

cầu: Thật thà, chịu khó, biết sử dụng phần mềm Misa, ưu tiên biết làm báo cáo 

thuế;Công việc cụ thể thỏa thuận khi phỏng vấn. TGLV: Thỏa thuận. Mức lương 

khởi điểm: 5 triệu. Quyền lợi: Hỗ trợ cơm trưa, sau thử việc sẽ tăng lương theo 

năng lực, đóng BHXH theo quy định. Địa Bàn làm việc: KCN Diên Phú - TP 

Pleiku

48

CÔNG TY CP ONG MẬT 

HÀ NỘI (21.176)  Chư 

Prông, Gia Lai

Mật ong 1
01 Nữ nấu ăn. Mô tả CV: Nấu cho 12 người, ngày 3 bữa. Mức lương: 6 triệu 

đồng/tháng. Chế độ khác: bao ăn ở.

49

TRUNG TÂM TOÁN TRÍ 

TUỆ SUPERBRAIN 

PLEIKU (21.178)

Giáo 

dục
5

05 Nam/Nữ giáo viên. Độ tuổi: Dưới 28 tuổi. 

Trình độ: CĐ trở lên tất cả các ngành, ưu tiên ngành sư phạm. 

Yêu cầu: Yêu trẻ, đam mê với giáo dục, không cần kinh nghiệm, sẽ được đào 

tạo. 

Thời gian làm việc: Thứ 3 - thứ 6(14h - 20h), Thứ 7 - CN (8h30 - 11h, 14h - 

20h). Mức lương: 4- 10 triệu đồng/tháng.

Chế độ khác: Đầy đủ BHXH theo quy định của Nhà nước, nghỉ lễ tết theo quy 

định, được đào tạo và thăng tiến trong công việc, môi trường làm việc năng 

động. Địa bàn làm việc: Pleiku - Gia Lai

50 DNTN THẾ TẠO (21.179) 

Vật 

liệu xây 

dựng, 

trang 

trí nội 

thất

1

01 nữ giúp việc nhà. Trình độ: LĐPT. TGLV: 6h tới 17h chiều. Mô tả CV: 6h 

Sáng lau nhà dưới để buôn bán k cần phải dọn hàg, Nấu cơm, lầu 2 lầu 3 chia ra 

tự sắp xếp làm, không nhất thiết phải làm hết trong 1 ngày. Chủ yếu cơm nước. 

Lương thử việc 5 triệu/tháng. Chính thức 6 triệu/ tháng, Bao ăn ở. Ưu tiên ở lại, 

dưới huyện. Địa bàn làm việc: Pleiku - Gia Lai

51
CÔNG TY TNHH TM 

TÂN VĨNH PHÁT (21.180)

Sản 

xuất đá 

xây 

dựng

3

01 Nam lái máy đào. Trình độ: CNKT, biết lái máy đào. Mức lương khởi điểm: 6 

triệu đồng/tháng.

01 Nam công nhân xay đá. Trình độ: LĐPT. Lương khởi điểm: 4,5 triệu 

đồng/tháng.

01 Nữ nấu ăn cho công nhân sáng - trưa - chiều. Lương khởi điểm: 4 triệu 

đồng/tháng.

Thời gian làm việc: Giờ hành chính. Địa điểm làm việc: Xã Ia Nan - Đức Cơ - 

Gia Lai.Chế độ khác: Bao ăn ở tại chỗ. Ưu tiên lao động tại địa bàn huyện Đức 

Cơ.

52

TRƯỜNG QUỐC TẾ 

SONG NGỮ HỌC VIỆN 

ANH QUỐC UKA GIA 

LAI (21.181)

Giáo 

dục
55

01 Nam Tổ trường Hành Chính (Trình độ: ĐH chuyên ngành liên quan, Tin A, 

có kinh nghiệm quản lý hành chính và cơ sở vật chất trong môi trường giáo dục 

tư thục...)

01 Nam Nhân viên IT (ĐH chuyên ngành CNTT, 2 năm kinh nghiệm vị trí ứng 

tuyển)

01 Nam Nhân viên bảo trì (ĐH chuyên ngành Điện - Điện tử, Điện dân dụng, 

Điện công nghiệp)

01 Nữ Nhân viên thư viện (CĐ trở lên chuyên ngành thư viện, Tin A, chứng chỉ 

tiếng Anh, 25-35 tuổi)

01 Nam/Nữ Nhân viên y tế (CĐ Y khoa trở lên, 30-40 tuổi).

01 Nam/Nữ Nhân viên giáo vụ - khảo thí (ĐH sư phạm trở lên, Tin A, Giao tiếp 

tiếng Anh, trẻ, năng động)

09 Nữ Giáo viên mầm non ( ĐH mầm non trở lên, 20-35 tuổi, khả năng giao tiếp, 

ca hát, kể chuyện, múa...)

03 Nữ Bảo mẫu (TC sư phạm mầm non trở lên, 25-40 tuổi, Tin A, ngoại hình tốt, 

giao tiếp, ca hát, kể chuyện, múa...)

07 Nam/ Nữ Giáo viên tiểu học (ĐH SP tiểu học trở lên, 25-35 tuổi, Tin A, giao 

tiếp tiếng Anh)

19 Nam/ Nữ Giáo viên Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Tin học, Vật lý, Hóa học, 

Sinh học, Công nghệ, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Địa lý, Lịch sử, 

Giáo dục công dân (ĐH trở lên các chuyên ngành, Tin A, giao tiếp tiếng Anh)

4 Nam/Nữ Giáo viên quản nhiệm KTX (CĐ SP chính quy loại khá trở lên, năng 

động, linh hoạt, giao tiếp tốt, Tin A, giao tiếp tốt bằng tiếng Anh)

1 Nam Quản lý hồ bơi - Sân bóng đá - Nhà thi đấu đa năng (CĐSP TDTT hệ 

chính quy trở lên, 25-35 tuổi, năng động, giao tiếp tốt, Tin A, giao tiếp bằng 

tiếng Anh).

3 Nữ Nhân viên tạp vụ (30-45 tuổi, ưu tiên kinh nghiệm ở vị trí ứng tuyển).

3 Nhân viên bảo vệ (30-45, có chứng chỉ nghiệp vụ công tác bảo vệ, ưu tiên ứng 

viên có kinh nghiệm trong môi trường giáo dục).
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HỘ GIA ĐÌNH ĐẶNG 

VĂN MINH (21.183) Thị 

Trấn Chư Pưh - Gia Lai

Giúp 

việc nhà
1

01 Nam/Nữ công nhân chăn nuôi. 40 - 50 tuổi. TGLV: 8h/ngày. Làm tại trang 

trại. Lương 5 triệu. Bao ăn ở. Địa bàn làm việc: Huyện Chư Pưh - Gia Lai

54
CỬA HÀNG DŨNG 

LOAN (21.184) 

vật liệu 

điện 

nước

1

01 Nữ nhân viên phụ bán hàng. TĐ: LĐPT. TGLV: 7h-18h/ngày. Lương thử 

việc:4 triệu, sau 3 tháng thử việc lương 4,5 triệu. Bao ăn trưa, có chỗ ở lại. Địa 

bàn làm việc: TP Pleiku

55
TRUNG TÂM ANH NGỮ 

SOPHIA (21.187) 

Giáo 

dục
2

02 nữ nhân viên văn phòng kiêm trợ giảng.Trình độ: CĐ trở lên các ngành nghề. 

Yêu cầu: Yêu trẻ, yêu nghề, Ưu tiên: chưa có gia đình, làm việc lâu dài.TGLV: 

Có thể lựa chọn làm 2 ca hoặc 1 ca (Làm theo ca: ca1: Thứ 7 và CN: Sáng 8h - 

11h, chiều 13h 30'- 19h.;  ca 2: Thứ 2,4,6: từ 17h30' - 19h, thứ 3,5 từ 17h 30'- 

20h30').  Lương: 1,5 triệu -2 triệu/ tháng/ca, tùy năng lực.Địa bàn làm việc: Địa 

bàn làm việc: TP Pleiku

56 CA FE UYÊN VY (21.188) 
dịch vụ 

cafe
1

01 nữ nhân viên phục vụ.Trình độ: LĐPT. Ưu tiên: chưa có gia đình, làm việc 

lâu dài.TGLV: từ 6h-11h; lương 2 triệu + hổ trợ tiền xăng xe 200k/tháng, Địa 

bàn làm việc: TP Pleiku 

57

HỘ GIA ĐÌNH HUỲNH 

VĂN ĐỊNH (21.189)  Chư 

Păh, Gia Lai

tạp hóa 5
5 nam/ nữ nhân viên bốc xếp hàng.Trình độ: LĐPT.tuổi từ 25-40 tuổi; TGLV: 

HC, nghỉ CN; lương 6 triệu + bao ăn, Địa bàn làm việc: Huyện Chư Păh

58
CÔNG TY TNHH SX VÀ 

DV TAM BA (21.190) 
Dịch vụ 2

2 nam/ nữ nhân viên .Trình độ: LĐPT.tuổi từ 18-26 tuổi, siêng năng, trung 

thực;TGLV: sáng từ 5h15'-9h30', chiều 13h-16h; lương: thỏa thuận + hổ trợ ăn 2 

bữa/ngày, thuê phòng trọ cho người ở xa. Đóng BHXH theo quy định; Địa bàn 

làm việc: TP Pleiku

59

CÔNG TY TNHH MTV 

NÔNG NGHIỆP SÊ SAN 

GIA LAI (21.191)

Nông 

nghiệp
1

01 nam/ nữ kế toán nội bộ .Trình độ: TC trở lên, siêng năng, trung thực, biết sử 

dụng phần mềm Mísa, ưu tiên ứng viên biết làm báo cáo thuế;TGLV: HC, nghỉ 

01 ngày/ tuần; Lương: thử việc 5 triệu + hổ trợ ăn trưa/ngày, hết thử việc đóng 

BHXH theo quy định; Địa bàn làm việc: TP Pleiku

60

CÔNG TY CP DỊCH VỤ 

VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC I 

SMART LAND (21.192) 

Tt Chư Sê - Gia Lai

Dịch vụ 30

30 nam/ nữ nhân viên kinh doanh .Trình độ:TC, yêu cầu: Tốt nghiệp THPT trở 

lên, siêng năng, trung thực, biết giao tiếp, đmà phán tốt, có laptop và phương tiện 

đi lại ,công việc cụ thể: thỏa thuận khi phỏng vấn;TGLV: HC, nghỉ CN; Lương: 

cơ bản 6 triệu + hoa hồng,Quyền lợi: thưởng nóng tùy theo chương trình hàng 

tháng, quí theo hiệu quả công việc, được đào tạo các kỷ năng bán hàng, chốt 

đơn,..., được nâng lương định kỳ, đóng BHXH theo quy định; Địa bàn làm việc: 

TT Chư Sê, huyện Chư Sê

61
TIỆM ĐIỆN TOÀN 

THỊNH (21.193)

Đồ 

điện 

nước

1

01 Nam bán hàng tại chỗ Trình độ: TC điện, Ưu tiên có kinh nghiệm về điện, 

TGLV: 6h30 - 18h30, nghỉ 04 ngày/tháng, Lương: 10 triệu, Địa bàn làm việc: 

Pleiku

62

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐỨC THIỆN TRÚC 

(21.195) 

Sản 

Xuất
1

01 nữ kế toán nội bộ. Trình độ: TC trở lên. Chuyên ngành: kế toán. TGLV: 7h - 

11h30; 13h- 17h. Nghỉ: CN. Lương: khởi điểm: 4 triệu. Sau 1 tháng, lương chính 

thức: 5 triệu.

63
HỘ GIA ĐÌNH CHỊ HOA 

(21.196)

Bán 

đậu, 

đường

1
01 nam bốc xếp. Trình độ: LĐPT. TGLV: 7h - 18h. Lương: 8 triệu. Ưu tiên: 

người đang sinh sống tại Gia Lai.

64

CÔNG TY CP THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ BẢO VỆ 

THIÊN ƯNG (21.197) 

Dịch vụ 

bảo vệ
11

01 nam trưởng phòng hành chính nhân sự. Trình độ: ĐH. Chuyên ngành: Luật, 

Quản trị nhân sự. Độ tuổi: 25 - 40. TGLV: HC. Nghỉ CN. Lương: 8 triệu. Các 

chế độ đầy đủ; 10 nam nhân viên bảo vệ. Trình độ: LĐPT. Độ tuổi: 18 - 25. 

TGLV: Thỏa thuận. Lương: Thỏa thuận.

65

CÔNG TY TNHH MTV 

HÙNG CƯỜNG (21.198)  

Mang Yang

Xây 

dựng 

công 

trình - 

cầu 

đườngđ

ường-

Khai 

thác 

khoáng 

sản

6

04 nam lái xe. Bằng C. TGLV: HC. Nghỉ: CN. Lương: 6 triệu - 8 triệu. Chế độ 

BH đầy đủ; 02 nam lái máy đào. Ưu tiên: Biết dử dụng 1 - 2 loại xe chuyên 

dụng.  TGLV: HC. Nghỉ: CN. Lương: 6 triệu - 8 triệu. Chế độ BH đầy đủ. 

66
CÔNG TY ADN LAND 

(21.199) 

Bất 

động 

sản và 

xây 

dựng

10

10 nam/nữ nhân viên kinh doanh bán hàng. Trình độ: 12/12. Ưu tiên: có kinh 

nghiệm bán hàng. TGLV: 8h -11h30; 13h30 - 17h30. Lương: Thỏa thuận. Địa 

bàn làm việc: Thành phố. 
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TRUNG TÂM ANH NGỮ 

LALISA (21.200)

Giáo 

dục
11

01 nam/nữ Trưởng chi nhánh. Độ tuổi: 28 tuổi trở lên. Trình độ: ĐH. Chuyên 

ngành: QTKD, Thương mại hoặc các ngành liên quan. Yêu cầu: Kinh nghiệm: ít 

nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên trong lĩnh vực giáo dục. 

Có khả năng gắn kết đội nhóm. Có kỹ năng quản lý, điều hành, giao riếp, đàm 

phán, thuyết trình, đào tạo, huấn luyện tốt. Tiếng Anh giao tiếp tốt. TGLV: Toàn 

thời gian. Lương: lên đến 15 triệu; 05 nam/nữ chuyên viên tư vấn. Trình độ: TC 

trở lên, các ngành nghề. Yêu cầu: Trình độ tiếng anh khá. Ưu tiên: có kinh 

nghiệm trong các ngành nghề giáo dục, tư vấn, bán hàng. Có kỹ năng giao tiếp, 

Có kỹ năng vi tính văn phòng... TGLV: theo ca. Lương khởi điểm: 5 triệu; 05 

nam/nữ giáo viên tiếng anh. Trình độ: CĐ trở lên. Chuyên ngành: Ngoại ngữ. 

Yêu caaufL Giao tiếp tiếng anh thành thạo. Có khả năng giao tiếp và kết nối tư 

vấn phụ huynh học sinh. Có lòng yêu trẻ và nhiệt tình với việc dạy học. Có thể sử 

dụng vi tính văn phòng. Có kinh nghiệm giảng dạy trên 1 năm. Ưu tiên: ứng viên 

có kinh nghiệm và có bằng cấp chứng chỉ quốc tế TOIEC > 700, IELTS > 6.5 

TOEFL IBT > 80. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ TESOL. TGLV: Theo ca. 

Lương khởi điểm: 5 triệu. Đóng BH theo luật định.
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CÔNG TY TNHH NHẬT 

QUANG (21.201)

Thương 

mại
1

01nam tài xế giao hàng. Lái xe hạng B2, C. Ưu tiên: Công giáo. Yêu cầu: Có 

hiếu cha mẹ. TGLV: HC, nghỉ CN. Lương: 8 triệu - 10 triệu.
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CÔNG TY TNHH THIẾT 

BỊ VÀ CÔNG NGHỆ GM 

VIỆT NAM (21.202) 

Công 

nghệ 

thông 

tuin

5

05 nam nhân viên kỹ thuật. Trình độ: LĐPT. Biết nghiệp vụ. TGLV: HC. Nghỉ 

CN. Ưu tiên: có kinh nghiệm thi công lắp đặt lĩnh vực CNTT, thiết bị an ninh, 

Photocopy. Yêu cầu: Trung thực, nhiệt tình. Tinh thần học hỏi để nâng cao kỹ 

thuật nghề nghiệp. Công việc trao đổi khi phỏng vấn. Nếu chưa biết việc sẽ được 

đào tạo từ đầu (học việc). Lương: thỏa thuận. Đóng BH theo luật định. Đi du 

lich, dã ngoại hàng năm. 
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ẨM THỰC LÀNG 

NƯỚNG RESTAURANT 

(21.203) 

Nhà 

hàng
19

10 nam/nữ nhân viên phục vụ; 02 nam nhân viên bảo vệ; 02 nữ lễ tân; 05 nam 

phụ bếp. Trình độ: LĐPT. TGLV: 9h - 23h. Lương: 4 triệu. Bao ăn 2 bữa. 

TGLV: 4h - 23h. Lương: 2 triệu. Bao ăn 1 bữa. Sau 12 tháng đóng BH. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI 

LONG (21.204) 

Xây 

dựng, 

khách 

sạn, 

dịch vụ

6

02 nữ kế toán nội bộ; 01 nữ thư ký; 01 nam kỹ sư xây dựng dân dụng; 02 nữ 

chuyên viên nhân viên văn phòng. Trình độ: TC trở lên. Ưu tiên: ứng viên kế 

toán chưa lập gia đình. Độ tuổi: 20 - 30 tuổi. TGLV: HC, nghỉ CN. Lương: thỏa 

thuận.

72
HỘ GIA ĐÌNH PHẠM THỊ 

HOÀNG QUYÊN (21.205)

Bán 

quần áo 

nam

2

01 nữ nhân viên bán hàng. Trình độ: LĐPT. Yêu cầu: chưa lập gia đình. Có kinh 

nghiệm bán hàng. TGLV: 9h - 17h. Bao ăn 1 bữa. Lương khởi điểm: 3 triệu + 

%DS. Lương chính thức: 3 triệu. TGLV: 9h - 21h. Bao ăn 2 bữa. Lương khởi 

điểm: 5 triệu + %DS. Lương chính thức: 5 triệu. Nghỉ 2 ngày/tháng. Đi làm vào 

ngày nghỉ, tính lương theo ngày bình thường. Sau 1 năm tăng lương nếu làm tốt; 

01 nữ giúp việc nhà. Độ tuổi: 50 - 60 tuổi. Yêu cầu: Không vướng bận gia đình. 

Công việc: Làm việc nhà. Lương: 5 triệu - 6 triệu. Nghỉ 1 ngày/tháng.
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CÔNG TY TNHH NHƯ 

HUY PHÁT (21.206) 

Cây 

giống
2

02 Nam làm vườn. Trình độ: LĐPT, Độ tuổi: 30 - 45; TGLV: HC, nghỉ CN, 

Lương: 5 triệu.
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QUÁN BÊ THUI BỒNG 

LAI (21.207)  

Ăn 

uống
2

02 Nam Phục vụ quán, Thợ bếp nướng; Trình độ: LĐPT,  TGLV: 08h - 21h; Ở 

lại quán, có chỗ ở cho người làm, Lương KĐ: 3,5 triệu, Ưu tiên: khu vực thành  

phố Pleiku, Độ tuổi: 18 - 30 tuổi

75

CÔNG TY CP ĐỊNH GIÁ 

VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH 

VIỆT NAM VVFC VĂN 

PHÒNG ĐẠI DIỆN GIA 

LAI VÀ MIỀN TRUNG 

(21.208)  Hà Nội

Thẩm 

định 

giá, 

công 

trình 

xây 

dựng

2

 02 Nam Chuyên viên thẩm định giá. Trình độ: TC trở lên, Ưu tiên ngành: Xây 

dựng, Kinh tế, Luật,... TGLV: HC, nghỉ CN,   Lương: thỏa thuận, Mội trường 

làm việc: có cơ hội thăng tiến, chịu áp lực trong công việc, Được hưởng chế độ 

bảo hiểm theo quy định,   Địa điểm làm việc: 41b Tăng Bạt Hổ, P. Yên Đỗ, Tp. 

Pleiku, Gia Lai.
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CÔNG TY TNHH VẬT 

TƯ TỔNG HỢP HƯNG 

NGUYÊN (21.209) 

Sản 

xuất và 

chế 

biến 

trái cây 

sấy

29

02 Nam/Nữ Kế toán kho, Trình độ: CĐ trở lên, Ưu tiên có kinh nghiệm, Nhanh 

nẹn, nhiệt tình, hòa đồng, chiu áp lực; Lương: trao đổi khi phỏng vấn, TGLV: 

giờ HC, nghỉ chủ nhật, Địa bàn làm việc: Pleiku; 02 Nam/Nữ Kỹ sư công nghệ 

thực phẩm, Trình độ: ĐH trở lên, Yêu cầu: Nhanh nhẹn, nhiệt tình, hòa đồng, 

chịu áp lực; Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo khi nhận việc; 

TGLV:ca 8h/ngày,26 ngày/tháng Lương: thỏa thuận,  Địa bàn làm việc: Pleiku,; 

02 Nam/Nữ KCS, Độ tuổi: 25 - 35 tuổi, Trình độ: ĐH trở lên; Yêu cầu: nhanh 

nhẹn, chịu khó, chịu được áp lực; TGLV: HC nghỉ CN, Lương: thỏa thuận, Kinh 

nghiệm: 1 năm trở lên; 02 Nam/Nữ Kế toán thu mua nguyên liệu; Trình độ: CĐ, 

không yêu cầu kinh nghiệm, Nhanh nhẹn, chịu khó, chịu được áp lực, Lương: 

thỏa thuận,  Địa bàn làm việc: Pleiku,TGLV: HC nghỉ CN, 01 Kỹ sư điện, chế 

tạo máy, kỹ sư công nghệ thực phẩm trình độ: ĐH trở lên, Yêu cầu: Nhanh nhẹn, 

nhiệt tình, hòa đồng, chịu áp lực; Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo 

khi nhận việc;  TGLV:ca 8h/ngày,26 ngày/tháng, Lương: thỏa thuận,  Địa bàn 

làm việc: Đồng Nai,20 Nam/Nữ Công nhân TGLV:ca 8h/ngày,26 ngày/tháng, 

Lương: Nam 7 triệu, nữ 6 triệu, tăng ca tính riêng, phụ cấp 1 bữa ăn; Có nhà ăn 

tập thể, 1,5 - 2 triệu/tháng/2 bữa/ngày; Chế độ - quyền lợi chung: Thưởng Tết và 

chi tiêu hằng tháng, Xét tăng lương mỗi năm 1 lần, trong trường hợp làm tốt sẽ 

được xét trong  6 tháng đầu làm việc; Được đóng BHXH, BHYT, BHTN,... có 

cơ hội thăng tiến lên các chức vụ khác nếu đủ khả năng, Địa bàn làm việc: Long 

Khánh, Đồng Nai. Yêu cầu hồ sơ: Đơn xin việc, Sơ yếu lý lịch, Giấy khám sức 

khỏe, Hộ khẩu, CMND công chứng 06 tháng, Bằng cấp liên quan
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TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI 

THÀNH (21.210) 

Ống 

nhựa và 

phụ 

kiện

1

01 Nam nhân viên phụ xe phụ kho, Trình độ: LĐPT, 18 tuổi trở lên, có kỹ năng 

giao tiếp, Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, có sức khỏe tốt, Lương: 05 -06 

triệu/tháng, tăng lương hàng năm, TGLV: HC, nghỉ CN, đầy đủ các chế độ 

BHXH, lễ tết
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

SÁCH VÀ THIẾT BỊ 

TRƯỜNG HỌC GIA LAI 

(21.211)

Sách và 

thiết bị 

trường 

học

9

02 nam nhân viên bán hàng; 07 nữ nhân viên bán hàng. Trình độ: Tốt nghiệp 

THPT trở lên. Độ tuổi: 18 - 40.TGLV: Ca 1: 7h - 14h. Ca 2: 14h - 21h. Lương: 

thỏa thuận. Yêu cầu: Có khả năng giao tiếp, tư vấn, bán hàng cho khách hàng. 

Nhanh nhẹn, siêng năng, trung thực. Có sức khỏe tốt.

79
NGÂN HÀNG TIỀN 

PHONG (21.212) 

Ngân 

hàng
10

10 nam/nữ cộng tác viên làm thị trường. Công việc: Chủ động liên hệ, tiếp cận, 

tư vấn khách hàng tư vấn các gói vay bên ngân hàng TPBANK mảng tín chấp trả 

góp hàng tháng. Có thể đi thị trường hoặc làm việc tại văn phòng gọi điện mời 

vay vốn và hỗ trợ đội nhóm làm việc hoàn thành chỉ tiêu công việc hàng tháng 

cấp trên giao. Yêu cầu: đã từng làm việc qua bảo hiểm, bất động sản. Trình độ: 

12/12. TGLV: thảo thuận. Lương khởi điểm: 3 triệu. Đóng BHXH. Được hưởng 

chế độ trong ngân hàng ngân hàng sau khi vô chính thức. Được đào tạo khi bắt 

đầu làm. 1 năm du lịch 2 lần. Có thể làm việc tại khu vực sinh sống, các khu vực 

nhận làm: Chư Păh, Chư Prông, Chư Sê, Đak Đoa, Đak Pơ, Pleiku, Kon Tum

80
HỘ GIA ĐÌNH CHỊ NGỌC 

(21.213)  Đak Pơ, Gia Lai
dịch vụ 1

01 nữ giúp việc nhà.TĐ: LĐPT, Công việc: giúp việc nhà gia đình có 4 người, 

không có em bé; thỏa thuận khi phỏng vấn,  thời gia làm việc: thỏa thuận; lương: 

4 triệu. Địa bàn làm việc Huyện Đak Pơ

81
HỘ GIA ĐÌNH CHỊ 

HẠNH (21.214)
dịch vụ 2

2 nam phụ xe tải chở hàng. TĐ: LĐPT, Công việc: thỏa thuận khi phỏng vấn,  

thời gia làm việc: 7h - 19h, nghỉ 1 ngày/tuần; lương khởi điểm: 5 triệu, phụ cấp 

ăn trưa và tối; Địa bàn làm việc Pleiku
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CÔNG TY VẬT LIỆU XD 

ĐỨC THÀNH GIA LAI 

(21.215)

VLxây 

dựng
1

1 nữ kế toán. TĐ: TC trở lên, yêu cầu: độ tuổi từ 25 - 30, có kinh nghiệm, có 

ngoại hình dễ nhìn,Công việc: thỏa thuận khi phỏng vấn,  thời gia làm việc: 7h - 

11h ; 13h-17hh, nghỉ chiều CN; lương thử việc:4 triệu, chính thức 5-6 triệu; Địa 

bàn làm việc Pleiku

83

CÔNG TY TNHH MTV 

NHẬT TÍN GIA LAI 

(21.216) 

xây 

dựng
1

01 Nam kỹ sư XD. TĐ: TC trở lên, chuyên ngành XD yêu cầu: độ tuổi từ 23 - 

30, có sức khỏe, không khuyết tật,Công việc: thỏa thuận khi phỏng vấn,  thời gia 

làm việc: Thỏa thuận; lương thỏa thuận, làm việc trong tỉnh 10 triệu, có đóng 

BHXH, BHYT; Địa bàn làm việc Pleiku, thời hạn nộp hồ sơ: 24/4/2021-

15/5/2021
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CÔNG TY TNHH 

NEUMANN GRUPPE VN - 

 CN GIA LAI (21.217)  

Chư Sê, Gia Lai

Thu 

mua cà 

phê

1

01 nam/nữ kế toán. Công việc: Theo dõi số lượng cà phê, kiểm tra chứng từ, tính 

toán số tiền thanh toán cho nhà cung ứng ca phê. Theo dõi và làm thanh toán cho 

bốc vác cà phê tại kho. Nhập phần mềm kế toán. Kê khai báo cáo thuế giá trị gia 

tăng, thuế thu nhập cá nhân hàng tháng... Trình độ: CĐ trở lên. Chuyên ngành: kế 

toán. TGLV: Hành chính. Nghỉ Thứ 7, CN. Lương: 7 triệu - 10 triệu. Kinh 

nghiệm: 1 năm trở lên. Ưu tiên: ứng viên sống ở khu vực Chư Sê, Gia Lai. Đóng 

Bh theo luật định. Liên tục được đào tạo về kiến thức và các kỹ năng với công 

việc chuyên môn. Thưởng Lễ, Tết, phúc lợi... theo quy định của Công ty. Địa bàn 

làm việc: Chư Sê.
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

HẠT ĐIỀU HẢI BÌNH 

(21.220) 

Thu 

mua 

sản 

xuất, 

chế 

biến 

hạt điều

4

01 nam/nữ Trưởng phòng kinh doanh; 01 nam/nữ kế toán nội bộ; 01 nam/nữ kế 

toán bán hàng; 01 nam/nữ Sales Admin. Trình độ: CĐ loại khá trở lên, các ngành 

nghề liên quan đến vị trí tuyển dụng. Yêu cầu: Cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn. 

Khả năng tiếp nhận công việc nhanh, kỹ năng thương lượng đàm phán, kỹ năng 

xử lý và giải quyết tình huống linh hoạt trong quá trình làm việc. Khả năng làm 

việc độc lập, làm việc nhóm... TGLV: 7h - 11h; 13h - 17h. Nghỉ CN. Lương: 

Thỏa thuận. Có chỗ ở lại cho nhân viên ở xa. Hỗ trợ cơm trưa. Thưởng lễ tết và 

nhiều chế độ ưu đãi khác. Đóng BH theo luật định. Công việc sẽ trao đổi cụ thể 

khi phỏng vấn. Trong thời gian thử việc sẽ có nhân sự hỗ trợ hướng dẫn.
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CÔNG TY TNHH MTV 

715 (21.222)  Ia Grai - Gia 

Lai

Cao su, 

Cà phê
170

170 Nam/ Nữ công nhân nhận khoán, chăm sóc cao su kinh doanh; Trồng, chăm 

sóc, thu hoạch cà phê. Độ tuổi: 18-35 tuổi (Nam không quá 40 tuổi). Trình độ: 

5/12 trở lên. Thu nhập: Hưởng theo kết quả lao động (TB: 5-10 triệu 

đồng/tháng). Chế độ khác: Có nhà ở tập thể, nhà trẻ cho con em công nhân, hỗ 

trợ tiền ăn cho các cháu 3.000 đ/ngày. Lao động hưởng đầy đủ chế độ BHXH và 

phúc lợi theo quy định của nhà nước.

87
SHOP THỜI TRANG MỸ 

NỮ (21.223)

Thời 

trang
1

01 Nữ bán hàng tại cửa hàng, TĐ: LĐPT, tuổi từ 18-30 chưa lập gia đình;  công 

việc bán hàng; TGLV: Thỏa thuận; Lương: từ 4,5 triệu-5 triệu, bao ăn ở. Địa 

điểm làm việc: Quận 3- TP Hồ Chí Minh

88

CÔNG TY CP CHĂN 

NUÔI BÒ SỮA CAO 

NGUYÊN (21.224) 

nông 

nghiệp
27

04 nam/nữ nhân viên thông tin; 20 nam/nữ nhân viên thú y; 03 nam/ nữ nhân 

viên kiểm soát chất lượng. Trình độ: TC trở lên, các chuyên ngành chăn nuôi thú 

y. Yêu cầu: độ tuổi từ 20-40, Cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó trong 

công việc và gắn bó lâu dài; ưu tiên có kinh nghiệm làm việc; công việc cụ thể: 

thỏa thuận khi phỏng vấn . TGLV: thỏa thuận. Lương: Thỏa thuận, có phụ cấp 

tiền ăn 50.000đ/ ngày làm việc, Đóng BH: BHXH BHYT BHTN BHTN24h theo 

luật định,Thưởng lễ tết lương tháng 13, thưởng theo doanh số; Địa điểm làm 

việc: Huyện Mang Yang
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DNTN MINH TUẤN 

(21.225) 

vận tải 

hàng 

hóa

2

02 nam lái xe công ti nơ. Trình độ: LĐPT, có bằng lái xe FC, yêu cầu: có kinh 

nghiệm lái xe hạng FC, trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó trong công việc, 

TGLV: thỏa thuận; Lương: khởi điểm 10 triệu, Địa điểm làm việc: Thỏa thuận  

90
HỘ GIA ĐÌNH NGUYỄN 

VĂN THÀNH  (21.226) 
0 1

01 nữ trông trẻ. Trình độ: LĐPT, Độ tuổi: 40 -60, trung thực, nhanh nhẹn, chịu 

khó trong công việc, TGLV: thỏa thuận, ở lại nhà cùng gia đình; Lương: 4,5-

5triệu, Địa điểm làm việc: TP Pleiku  
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HỘ GIA ĐÌNH CÔ VÂN  

(21.227) 

Hàng 

đông 

lạnh

1

1 nữ kế toán. Trình độ: TC, công việc: ghi toa, ghi chép sổ sách, TGLV: thỏa 

thuận, Lương: 6-10triệu, Địa điểm làm việc: TP Pleiku . Thời gian phỏng vấn 8h 

ngày 10/5/2021 tại TTDVVL  
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CÔNG TY TNHH VĨNH 

TÍN  (21.228)
Dịch vụ 1

1 nam/ nữ Phụ trách Maketing. Trình độ: TC chuyên ngành kinh tế, Maketing, 

Độ tuổi 25-32 tuổi, yêu cầu: có kinh nghiệm 6 tháng trở lên, giao tiếp tốt, linh 

hoạt, biết sử dụng máy tính; công việc cụ thể: thỏa thuận khi phỏng vấn, TGLV: 

HC, nghỉ chủ nhật, Lương: thỏa thuận, Địa điểm làm việc: TP Pleiku . 
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CÔNG TY CP TRƯỜNG 

HẢI  (21.229) 

SX ô 

tô, vận 

tải

12

02 nam/ nữ kế toán bán hàng. Trình độ: CĐ trở lên,  chuyên ngành kinh tế, 

TCKT, yêu cầu: có kinh nghiệm hơn 1 năm trở lên, giao tiếp tốt, linh hoạt, biết 

sử dụng thành thạo máy tính, phần mềm kế toán; công việc cụ thể: thỏa thuận khi 

phỏng vấn, TGLV: từ 8h-17h, nghỉ trưa 1h, nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật, Lương: 

7-9 triệu; 05 nam/ nữ tư vấn bán hàng xe tải. Trình độ: TC trở lên,  chuyên ngành 

CN KT ô tô, cơ khí động lưc, yêu cầu: có kinh nghiệm hơn 1 năm trở lên, giao 

tiếp tốt, linh hoạt, có ngoại hình; ư tiên ứng viên am hiểu về sản phẩm xe tải và 

thị trường xe; công việc cụ thể: thỏa thuận khi phỏng vấn, TGLV: từ 8h-17h, 

nghỉ trưa 1h, nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật, Lương: 5,5 triệu + hoa hồng SP; 05 

nam/ nữ kỷ thuật viên máy, gầm điện,. Trình độ: TC trở lên,  chuyên ngành CN 

Ô tô, cơ khí động lực; yêu cầu: có kinh nghiệm hơn 1 năm trở lên, linh hoạt, ; 

công việc cụ thể: thỏa thuận khi phỏng vấn, TGLV: từ 8h-17h, nghỉ trưa 1h, nghỉ 

chiều thứ 7 và chủ nhật, Lương: 6,5 triệu    Địa điểm làm việc: TP Pleiku . 
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TRANG TRẠI TƯ NHÂN 

ĐỨC CƯỜNG  (21.230) 

Đak Đoa, Gia Lai

nông 

công 

nghiệp

19

1 nam/nữ kế toán . Trình độ: TC trở lên,  chuyên ngành kinh tế, TCKT, yêu cầu:  

ăn, ở tại trang trại; ưu tiên nam, công việc cụ thể: thỏa thuận khi phỏng vấn, 

TGLV: thỏa thuận, lương: 4,5-5 triệu;1 nam lái xe ô tô . Trình độ: LĐPT, yêu 

cầu:  có bằng lái xe B2, ăn, ở tại trang trại;  công việc cụ thể: thỏa thuận khi 

phỏng vấn, TGLV: thỏa thuận, lương:6 triệu;15 nam LĐPT . Trình độ: LĐPT 

yêu cầu:  đi theo gia đình, người địa phương, ăn, ở tại trang trại; công việc cụ 

thể: thỏa thuận khi phỏng vấn, TGLV: thỏa thuận, lương: 5 triệu;1 nam/nữ nấu 

ăn . Trình độ: TLĐPT yêu cầu: biết nấu ăn, ăn, ở tại trang trại; ưu tiên nữ; công 

việc cụ thể: thỏa thuận khi phỏng vấn, TGLV: thỏa thuận, lương: 4,5-5 triệu;1 

nam/nữ kỷ sư nông nghiệp. Trình độ: TC trở lên,  chuyên ngành nông học yêu 

cầu:  ăn, ở tại trang trại; ưu tiên nam, công việc cụ thể: thỏa thuận khi phỏng vấn, 

TGLV: thỏa thuận, lương: 6-7 triệu. Địa bàn làm việc: Huyện Đak Đoa, Gia lai.
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HỘ GIA ĐÌNH HỒ THỊ 

NGỌC (21.231)  Đak Pơ, 

Gia Lai

0 1

1 nữ giúp việc. Trình độ: LĐPT, tuổi từ 40-55 tuổi, yêu cầu:  ăn, ở lại cùng gia 

đình, công việc cụ thể: thỏa thuận khi phỏng vấn, TGLV: thỏa thuận, lương: 4-5 

triệu, bao ăn ở, Địa bàn làm việc: TT Đak Pơ
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TRUYỀN HÌNH CÁP 

SCVT GIA LAI (21.232)

Viễn 

thông
2

2 nam nhân viên kỷ thuật. Trình độ: TC trở lên, chuyên nghàng Điện-Điện tử, 

viễn thông, CNTT, ;công việc cụ thể: thỏa thuận khi phỏng vấn, TGLV: thỏa 

thuận, lương: 6-10 triệu, hổ trợ tiền ăn 680000đ/ tháng, điện thoại 410000đ/ 

tháng, hưởng dầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước; Địa bàn làm việc: 

TP Pleiku; thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 15/5/2021
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CÔNG TY TNHH XD TM 

TIẾN NGUYÊN GIA LAI  

(21.233) 

xây 

dựng, 

dịch vụ

1

1 nam sell thị trường. Trình độ: LĐPT, yêu cầu: siêng năng, nhanh nhẹn,có kinh 

nghiệm sell hàng;công việc cụ thể: thỏa thuận khi phỏng vấn, TGLV: HC, nghỉ 

CN, lương: 4,5-5triệu + DS, các chế độ: thỏa thuận

98
CÔNG TY TNHH HUY 

VŨ (21.234)
CN TT 3

3 nam/nữ Nhân viên kỷ thuật hoặc bán hàng. Trình độ: TC trở lên, chuyên ngành 

CNTT,công việc cụ thể: thỏa thuận khi phỏng vấn, TGLV: HC, nghỉ 1 ngày 

trong tuần, lương thử việc 1 tháng: 4-5triệu 
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CÔNG TY CP VIETTELL 

GIA LAI (21.235)

Viễn 

thông
18

3 nam Nhân viên bán hàng. Trình độ: TC trở lên, chuyên ngành Markitting, 

CNTT, QTKD, Độ tuổi dưới 28 tuổi; công việc cụ thể: thỏa thuận khi phỏng 

vấn, TGLV: Thỏa thuận, lương: 7-25triệu, Địa bàn làm việc: Tỉnh Gia Lai, chế 

độ hưởng theo năng lực; thời hạn nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/5/2021; 08 nam 

Giám đốc/Phó giám đốc trung tâm quận/huyện. Độ tuổi: 25 - 38 tuổi. Tốt nghiệp 

Đại học chính quy trở lên. Chuyên ngành: Ngoại thương, Kinh tế, Quản trị kinh 

doanh...  TGLV: HC, nghỉ CN. Yêu cầu: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí 

trưởng phòng các doanh nghiệp, am hiểu trong lĩnh vực kinh doanh bán hàng. Ưu 

tiên cho ứng viên chuyên kinh doanh bán hàng các thiết bị CNTT. Năng động, 

nhiệt huyết, cầu tiến và ham học hỏi. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, 

tiếng Anh lưu loát. Lương: 30 triệu trở lên. Được hưởng BHXH, BHYT, khám 

sức khỏe định kỳ, chế độ nghỉ mát hàng năm; 10 nam nhân viên kỷ thuật. Độ 

tuổi: dưới 33 tuổi. Tốt nghiệp CĐ trở lên. Chuyên ngành: CNTT, Tin học ứng 

dụng, kỷ thuật máy tính, Điện tử VT, Điện...  TGLV: thỏa thuận. Yêu cầu: Tối 

thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí việc làm và thành thạo tin học văn phòng, có 

sức khỏe, năng động, nhiệt huyết, giao tiếp tốt, ham học hỏi. Lương: 7-27 triệu 

trở lên. Được hưởng BHXH, BHYT..theo quy định của Tổng công ty.  Địa bàn 

làm việc: Tỉnh Gia Lai. Thời hạn nhận hồ sơ: đến ngày 31/5/2021        

TỔNG 2247






