
 

Tập đoàn Siam City Cement (SCCC) được thành lập từ năm 1994, INSEE – trước đây còn được 
biết đến với tên gọi Holcim Việt Nam là doanh nghiệp dẫn đầu ngành sản xuất vật liệu xây dựng và 
quản lý chất thải tại miền Nam Việt Nam. Chúng tôi tự hào là doanh nghiệp cung cấp sản phẩm cho 
không chỉ những dự án dân dụng, mà còn cho những công trình biểu tượng và đóng góp cho sự phát 
triển thương mại tại miền Nam Việt Nam.  
 

Thêm vào đó, chúng tôi tự hào về những điều mà chúng tôi đã và đang đóng góp cho nền kinh tế 
- xã hội và bảo vệ môi trường cho đất nước. Hiện công ty có hơn 1.100 nhân viên đang làm việc tại 5 
nhà máy xi măng và các trạm trộn bê tông hiện đại tại Tp.HCM. 

 

 
 
 

 

Nhiệm vụ chính:  

 Lấy mẫu, đồng nhất mẫu nguyên vật liệu 

 Thử nhiệm các chỉ tiêu  

 Thư nghiệm tính chất cơ lý hóa mẫu cốt liệu tuần và mẫu mới 

 Thử nghiệm HC đánh giá tính chất phụ gia hóa/khoáng 

 Nhập kết quả thử nghiệm vào báo cáo 

 Trộn thử nghiệm mẫu bê tông và theo kế hoạch cấp phối 

 Đánh giá chất lượng nguyên vật liệu mới 

 Theo dõi lịch nén mẫu bê tông, lập danh sách nén mẫu và chuẩn bị mẫu nén hàng ngày 

 Thử nén mẫu bê tông 

 Nhập cối phối bê tông  

 
Yêu cầu:  

 Cao Đẳng/ Trung Cấp nghành xây dựng hoặc vật liệu xây dựng 

 1 năm kinh nghiệm  

 Chủ động trong công việc 

 Khả năng học hỏi 

 

Địa điểm làm việc:  Thành phố Hồ Chí Minh 
 

Cơ hội:  Chúng tôi mang đến  cơ hội làm việc trong một môi trường cởi mở, năng  động với cơ hội 
được đào tạo và phát triển nghề nghiệp theo tiêu chuẩn của khu vực và quốc tế. Với sự tôn trọng và tin 
tưởng lẫn nhau, sẵn sàng chia sẻ thông tin và kiến thức giữa các cấp, đây được xem như là một cơ hội 
làm việc thú vị cho mỗi cá nhân. 

Nếu bạn là một người chủ động trong công việc, sẵn sàng chấp nhận thách thức, làm việc hướng 
đến kết quả và không ngại khó khăn, hãy đến với chúng tôi. Hãy gửi hồ sơ cá nhân và đơn xin việc 
bằng Tiếng Anh về địa chỉ ambition-vnm@holcim.com hoặc nộp đơn ứng tuyển trực tuyến tại địa chỉ 
www.holcim.com.vn. Các bạn vui lòng ghi kèm trên tiêu đề [Vị trí ứng tuyển]  khi gửi email. Những hồ 
sơ ứng tuyển qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp sẽ không được chấp nhận.  
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