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THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng nhân sự năm 2016
Căn cứ kế hoạch phát triển nguồn nhân lực nhằm phục vụ cho chiến lược
phát triển sản xuất, kinh doanh; Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn có nhu cầu
tuyển dụng nhân sự năm 2016, cụ thể như sau:
I. Vị trí tuyển dụng:
1. Kỹ sư Silicat: Số lượng 03 người
Mô tả công việc:
- Quản lý, theo dõi, giám sát kỹ thuật công nghệ và thông số vận hành của
các thiết bị sản xuất trong dây chuyền sản xuất xi măng.
- Lập kế hoạch tổ chức sản xuất, kế hoạch sửa chữa công nghệ; kiểm tra
giám sát, đánh giá chất lượng thi công, sửa chữa về mặt công nghệ.
- Quản lý, giám sát chất lượng nguyên, nhiên vật liệu đầu vào, bán thành
phẩm, thành phẩm và công tác phối liệu.
- Thu thập số liệu đánh giá, lập các báo cáo theo chức năng nhiệm vụ.
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Đại học chính quy, chuyên ngành Vật liệu silicat.
- Có khả năng đọc, dịch tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
- Có khả năng làm việc nhóm, khả năng điều phối công việc, tinh thần trách
nhiệm cao.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại phòng điều khiển trung tâm
nhà máy xi măng và Viện nghiên cứu.
2. Kỹ sư Cơ khí: Số lượng 03 người
Mô tả công việc:
- Quản lý, giám sát, phòng ngừa các thiết bị cơ khí trong dây chuyền sản
xuất xi măng.
- Lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị cơ khí; giám sát, nghiệm thu về
chất lượng, tiến độ sửa chữa.
- Xây dựng định mức tiêu hao, giám sát định mức tiêu hao vật tư, nguyên,
nhiên liệu, dầu mỡ bôi trơn.
- Thu thập số liệu đánh giá, lập các báo cáo theo chức năng nhiệm vụ.
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Đại học chính quy, chuyên ngành Cơ khí.
- Sử dụng thành thạo phần mềm vẽ kỹ thuật AutoCAD hoặc các phần mềm
thiết kế cơ khí.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
- Có khả năng đọc, dịch tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.
- Có khả năng làm việc nhóm, khả năng điều phối công việc, tinh thần trách
nhiệm cao.

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty gia công chế
tạo, lắp đặt thiết bị cơ khí; quản lý kỹ thuật của nhà máy xi măng.
3. Chuyên viên Tài chính: Số lượng 01 người
Mô tả công việc:
- Lập kế hoạch tài chính hàng năm, triển khai và theo dõi các hoạt động tài
chính, kiểm soát nguồn vốn.
- Lập báo cáo phân tích dòng tiền của Công ty.
- Phân tích và dự báo tình hình tài chính Công ty, theo dõi, giám sát việc
thực hiện ngân sách, nguồn vốn của Công ty.
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Đại học chính quy, chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán.
- Khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt các vấn đề liên quan đến Kế toán tài
chính.
- Có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, trung thực, cẩn trọng, có tinh thần
trách nhiệm cao.
- Ưu tiên có kinh nghiệm ít nhất từ 02 năm trở lên trong lĩnh vực tư vấn,
phân tích tài chính doanh nghiệp; ứng viên từng làm trong các nhà máy xi măng.
II. Hình thức tuyển dụng
 Thi viết gồm:
- Thi chuyên môn: Tự luận hoặc trắc nghiệm.
- Thi kiểm tra IQ.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 Phỏng vấn: Phỏng vấn trực tiếp. (Kiểm tra kỹ năng thiết kế cơ khí trên phần
mềm đối với kỹ sư cơ khí)
III. Hồ sơ gồm:
1. Sơ yếu Lý lịch - Có xác nhận của chính quyền địa phương.
2. Đơn xin việc.
3. Giấy khai sinh - bản sao có chứng thực (02 bản)
4. Giấy chứng nhận sức khỏe - Do trung tâm y tế hoặc bệnh viện tuyến huyện
trở lên cấp.
5. Giấy CMND - bản sao có chứng thực (02 bản).
6. Các văn bằng, chứng chỉ - bản sao có chứng thực
7. Ảnh mầu (03 ảnh 3x4)
Ngoài bìa hồ sơ ghi rõ địa chỉ liên lạc và số điện thoại liên hệ.
IV. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 13/5/2016.
- Địa điểm: Phòng Tổ chức & Nguồn nhân lực, Công ty Cổ phần Xi măng
Bỉm Sơn. Phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

