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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

 
 Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol có nhu cầu tuyển những vị trí Phân tích 
viên Hóa, Phân tích viên Sinh học và Nhân viên Thừa hành, làm việc tại Trung tâm 
Phân tích và Thử nghiệm 1, Cụ thể như sau: 

 
I. Vị Trí Phân Tích Viên Hóa Học: 

1. Yêu cầu: 
- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Hóa 
- Có kỹ kiến thức/ kinh nghiệm làm việc liên quan đến kỹ thuật, thiết bị phòng thí 

nghiệm hóa… 
- Ưu tiên khác: Yêu thích công việc phòng thí nghiệm, chăm chỉ, năng động, thành 

thạo các kỹ năng tin học văn phòng, chấp nhận làm việc lâu dài tại ngoại thành 
Hà Nội. 

- Tiếng Anh TOEIC >300, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành. 
2. Mô tả công việc: 
- Thực hiện các phép thử nghiệm từ cơ bản đến nâng cao chuyên ngành hóa. 
3. Số lượng: 02 người 

 
II. Vị Trí Phân Tích Viên Sinh Học: 

1. Yêu cầu: 
- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Sinh học 
- Có kiến thức/ kinh nghiệm làm việc và quản lý phòng thí nghiệm vi sinh, phòng 

sạch. 
- Ưu tiên khác: Yêu thích công việc phòng thí nghiệm, chăm chỉ, năng động, thành 

thạo các kỹ năng tin học văn phòng, chấp nhận làm việc lâu dài tại ngoại thành 
Hà Nội. 

- Tiếng Anh TOEIC >300, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành. 
2. Mô tả công việc: 
- Quản lý phòng thí nghiệm vi sinh, thực hiện và tổ chức triển khai các phép thử 

nghiệm vi sinh, thực hiện và tổ chức triển khai các phép thử nghiệm vi sinh trong 
nhiều loại mẫu hàng hóa, sản phẩm. 

3. Số lượng: 01 người 
 

III. Nhân Viên Thừa Hành Nhiệm Vụ 
1. Yêu cầu: 
- Tốt nghiệp Phổ thông, trung cấp 
- Tuổi dưới 35 tuổi 
- Giới tình: Nam 
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2. Mô tả công việc: 

Gia công mẫu, lấy mẫu, giao nhận mẫu và các công việc hỗ trợ cho phân tích 
viên phòng thí nghiệm. 

3. Số lượng: 02 người 
 

IV. QUYỀN LỢI: 
- Lương: Thỏa thuận, tăng lương theo hiệu quả công việc. 
- Đối với vị trí Nhân viên thừa hành nhiệm vụ mức lương từ 3 – 6 triệu. 
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Bộ Luật Lao động và theo Quy định của 

Công ty. 
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Được đào tạo thêm 

để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tay nghề. 
 

V. HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỒM: 
- Đơn xin việc viết tay;  
- Bản CV nêu rõ quá trình làm việc của bản thân trước đây; 
- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc đơn vị công tác);  
- Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện cấp quận, huyện trở lên cấp (thời gian khám 

cách thời gian dự tuyển không quá 03 tháng); 
- Bản sao giấy khai sinh (có chứng thực);; 
- Bản sao các loại văn bằng, chứng chỉ (có chứng thực); 
- 02 ảnh 4x6. 

 
VI. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại: Ban Nhân sự (Mr. Nguyễn Tiến Dũng – Ban Nhân sự, 
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol, 54 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng,      
Hà Nội). 

- Điện thoại: 04.3943.5531 
- Email: vinatochuc@vinacontrol.com.vn  - dungnt.vnc@gmail.com.vn 
- Thời hạn nhận hồ sơ: Đến hết ngày 18/05/2018. 
- Các ứng viên có hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện sẽ được thông báo thi/tuyển. Để 

biết thêm thông tin về tổ chức và hoạt động của Công ty, xem tại website: 
www.vinacontrol.com.vn / www.vinacontrol.vn  

 
----------------------- 


