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Số:        /TB-TTDVVL Lạng Sơn, ngày        tháng 7 năm 2022 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Trung tâm Dịch vụ việc làm phối hợp CÔNG TY TNHH CIMA VIỆT 
NAM (Công ty Nhật Bản sản xuất hàng may mặc) tuyển Công nhân may, cụ thể 
như sau: 

1. Số lượng: 150 người 

2. Yêu cầu 

- Nam, nữ trong độ tuổi từ 18 - 35 tuổi (Không yêu cầu kinh nghiệm, được 
đào tạo nghề miễn phí) 

- Sức khỏe tốt, không có tiền án, tiền sự 

3. Giờ làm việc, phúc lợi 

3.1. Thời gian làm việc: 
- Giờ làm việc bình thường : 8h/ngày  
- Thời gian tăng ca : 1.5~2.5 giờ/ngày (không làm thêm vào chủ nhật, ngày lễ) 
3.2. Mức lương: Tổng thu nhập khoảng 7.500.000 vnđ/tháng. Bao gồm: 

- Lương cơ bản : 4.127.300~4.800.000 vnđ/tháng 

- Phụ cấp tay nghề : 400.000~900.000 vnđ/tháng 

- Phụ cấp chuyên cần : 300.000 vnđ/tháng 

- Hỗ trợ tiền xăng xe : 150.000~350.000 vnđ/tháng 

- Hỗ trợ tiền nhà ở : 200.000~300.000 vnđ/tháng 

- Phụ cấp phụ nữ : 50.000vnđ/tháng 

- Hỗ trợ tiền ăn ca : 20.000 vnđ/suất 

- Các khoản hỗ trợ khác : thâm niên, tiếng Nhật, con nhỏ, đò phà… 

4. Các phúc lợi khác: 

- Được cung cấp đồ bảo hộ miễn phí : áo, mũ giày 

- Được khám sức khỏe định kỳ miễn phí 2 lần/năm 

- Môi trường làm việc sạch sẽ, có điều hòa 

- Tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ đúng theo quy định 

- Trung bình mỗi tháng nghỉ 2 ngày thứ 7 hưởng nguyên lương 

- Nghỉ phép 14 ngày/ năm 

- Thưởng 300.000 vnđ/người/đợt lễ, thưởng tháng lương thứ 13. 



5. Địa điểm làm việc: Lô CN2, CCN Tử Đà - An Đạo, Bình Phú, Phù Ninh, 
Phú Thọ. 

Người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm vui lòng liên hệ để được hỗ 
trợ: Trung tâm Dịch vụ việc làm - Số 66 đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, 
Tp Lạng Sơn, Lạng Sơn. Điện thoại: 0205.3871.418; Bà Kiều (Phó Trưởng phòng 
TVGTVL, DN, BHTN): 0918.223.858. 

 
 

Nơi nhận: 
- UBND các xã, phường, TT (phối hợp); 

- Lãnh đạo Trung tâm; 

- Phòng HC-QT (đăng tin); 

- Phòng TVGTVL,DN&BHTN (t/h); 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Vi Hoài Nam 
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