
 

       TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG  

CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG ACC 

CHI NHÁNH  TP.HỒ CHÍ MINH 

     

               Số: …015. /ACC.HCM 

               V/v: tuyển dụng nhân sự 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                     
                             

Tp.HCM, ngày 2 tháng  5 năm 2018 

Kính gửi :  Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Xây dựng TP.HCM 

 

Tổng công ty xây dựng công trình hàng không ACC chi nhánh TP.HCM 

Địa chỉ : 146-148 Cộng Hòa – P12 – Q.Tân Bình – TP.HCM 

MST: 0100726116-001 

Là doanh nghiệp nhà nước thành lập 10/04/2000 do sở kế hoạch đầu tư 

TP.HCM cấp, với nghành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình, sản xuất 

bê tông và các sản phẩm từ xi măng, thạch cao. 

Do nhu cầu mở rộng, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh chúng tôi có 

nhu cầu tuyển dụng nhân sự như sau: 

Đối tượng tuyển dụng: Nam, tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp các ngành: Xây 

dựng, vật liệu xây dựng hoặc tương đương 

- Số lượng tuyển dụng: 10 người 

- Làm việc tại TP.HCM, không phải đi theo công trình tại tỉnh lẻ 

- Công việc: kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu, sản phẩm tại nhà máy, 

điều phối tiến độ cung ứng tại trạm trộn bê tông. 

- Mức lương: trung bình từ 8-12tr/tháng 

- Chế độ: Phụ cấp, lương, thưởng, phúc lợi đầy đủ theo quy đinh hiện hành 

- Hồ sơ: đầy đủ theo quy định  

Rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của Ban giám hiệu 

nhà trường, các phòng ban chức năng liên quan. 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:  

Ông Nguyễn Đình Tâm – Trưởng phòng Hành chính nhân sự  

DDT: 028 6296 86 86 – 0989645176 

Email: tamnguyenacc84@gmail.com 

mailto:tamnguyenacc84@gmail.com


Hoặc Ông Trần Bá Sang – Giám đốc sản xuất  

DDT: 028 6296 86 86 – 0985 130 710 

Email: tranbasangacc@gmail.com 

 

           Trân trọng cảm ơn./. 

                                                                           GIÁM ĐỐC CN 

  Nơi nhận:    
- Như trên 
- Lưu : PHC,VT, T03. 

 

                Nguyễn Phú Hiệp 
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