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THƯ NGỎ  TUYỂN DỤNG 

Kính gửi:    - Ban Giám hiệu trường Cao đẳng nghề Long An 

Lời đầu tiên, Công ty cổ phần Bao bì Đại Lục – Chi nhánh Long An xin gửi tới Quý Ban 

Giám Hiệu nhà trường lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Chúng tôi chân thành cảm 

ơn sự hợp tác giữa quý Ban Giám hiệu nhà trường với công ty trong suốt thời gian qua. 

Được thành lập từ năm 2006, công ty Cổ phần Bao bì Đại Lục chuyên Sản xuất và mua 

bán sản phẩm nhựa, mua bán nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ ngành nhựa; là công 

ty hàng đầu sản xuất túi siêu thị, bao dệt PP, bao công, bao hộp, bao tải…chủ yếu xuất khẩu 

đến các thị trường Châu Âu, Châu Mỹ… 

 Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn sinh viên mới tốt nghiệp có môi trường để 

học hỏi, trải nghiệm thực tế và nâng cao tay nghề, chúng tôi kính gửi thư này đến Quý nhà 

trường với mong muốn nhà trường sẽ là cầu nối giữa công ty với các bạn sinh viên và hỗ trợ 

chúng tôi trong việc truyền tải thông tin tuyển dụng tới các bạn sinh viên có nhu cầu tìm việc 

làm sau khi tốt nghiệp. 

Do nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất, công ty chúng tôi đang cần tuyển dụng cho các 

vị trí: 

1. Vận hành máy sản xuất (50 NV) 

2. Nhân viên kỹ thuật, nhân viên bảo trì (20 NV) 

3. Nhân viên cơ – điện, điện tử (20NV) 

*Vị trí ứng tuyển phù hợp với các bạn mới tốt nghiệp và chưa có kinh nghiệm hoặc các bạn 

trong danh sách chờ nhận bằng tốt nghiệp. 

Chúng tôi luôn mở rộng cửa chào đón các sinh viên sắp tốt nghiệp của nhà trường có 

nguyện vọng tìm kiếm một công việc phù hợp với định hướng nghề nghiệp tương lai, đặc biệt 

là các sinh viên Khá, Giỏi. 

Ứng viên quan tâm xin vui lòng liên hệ: 

Phòng Hành chính nhân sự:  

SĐT: (0272) 352 6671 - 0908 864 119 (Ms.Cầm) - 0363 164 781 (Ms.Ánh) 

hoặc Mail: mongcam@cpc.com.vn; phammaingocanh0411@gmail.com 

Rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kết nối của nhà trường./. 
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BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT VỀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG 

TÊN DN CHI NHÁNH LONG AN -  CÔNG TY CỔ PHẨN BAO BÌ ĐẠI LỤC 

NGÀNH NGHỀ SX, 

KINH DOANH 

Sản xuất và mua bán sản phẩm nhựa, mua bán nguyên vật liệu,  

máy móc thiết bị phục vụ ngành nhựa 

VỊ TRÍ CẦN TUYỂN 
- NHÂN VIÊN KỸ THUẬT, BẢO TRÌ, CƠ, ĐIỆN,  ĐIỆN TỬ 

- VẬN HÀNH MÁY 

SỐ LƯỢNG  ĐỘ TUỔI Đủ độ tuổi lao động 

GIỚI TÍNH NAM TRÌNH ĐỘ  

- Từ 12/12 

- Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật: Cơ khí 

chế tạo máy,điện, cơ điện tử, điện tử viễn 

thông, điều khiển tự động hóa…. 

KINH NGHIỆM Có kiến thức về nhiều loại MMTB là một điểm mạnh 

MÔ TẢ 

CÔNG VIỆC 

- Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng MMTB, vận hành máy theo hướng dẫn công 

việc. 

THỜI GIAN LÀM 

VIỆC TRONG TUẦN 

- Làm việc theo ca (6 ngày làm việc liên tục sẽ có 1 ngày nghỉ (24 giờ liên 

tục). Ca 1: 6h – 14h; Ca 2: 14h – 22h; Ca 3: 22h – 6h (xoay ca theo tuần) 

- Hoặc giờ hành chính: 8h/ ngày và 6 ngày/tuần, từ thứ Hai đến hết thứ Bảy, 

nghỉ trọn vẹn 1 ngày (24 giờ liên tục) hàng tuần vào Chủ nhật (tùy thuộc 

vào công việc) 

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC 
Lô A2 (đường số 1); Lô P2 (đường số 8); Lô N4, I’1 (đường số 6) cụm công nghiệp 

Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An, Long An 

MỨC LƯƠNG THỎA THUẬN THEO NĂNG LỰC 

QUYỀN LỢI 

- Thưởng hoàn thành công việc theo vị trí: từ 300.000 đồng/tháng 

- Thưởng gắn bó (sau 1 năm). 

- Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13 (tùy thuộc kết quả kinh doanh). 

- Tiền mừng sinh nhật, nghỉ mát. Quà 8/3 (đối với nữ), quà 1/6 cho con NLĐ 

khi tham gia công đoàn. 

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm tai nạn 24/24. 

THỜI GIAN TUYỂN 

DỤNG 
ĐẾN NGÀY: 31/07/2022 

YÊU CẦU HỒ SƠ 

• Hình chụp Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân 

• Số điện thoại liên hệ. 

• Hồ sơ gốc để công ty đối chiếu, scan/ chụp hình khi phỏng vấn/ nhận việc. 

YÊU CẦU KHÁC  

       (Nếu có) 

-  Đủ sức khỏe 

- Siêng năng, chịu học hỏi, nhanh nhẹn. 

 


