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THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

 

Công ty CP Dịch vụ hành chính văn phòng Thăng Long tuyển Nhân viên nhập liệu, 

chỉnh lý tài liệu – không yêu cầu kinh nghiệm 

 

Mô tả công việc 

- Phân loại, sắp xếp tài liệu dự án theo hướng dẫn của người quản lý 

- Nhập liệu theo mẫu có sẵn 

Thời gian làm việc 

- Nhóm toàn thời gian: Giờ hành chính, thứ hai đến thứ bảy hàng tuần 

- Nhóm bán thời gian: Tối thiểu 20 giờ/tuần, lịch làm việc cố định, giờ hành chính, 

thứ hai đến thứ bảy hàng tuần 

Thời gian thực hiện dự án: tháng 7 đến tháng 9/2022 

Địa điểm làm việc 

Các cơ quan nhà nước tại TX Cửa Lò, Hoàng Mai 

Lương thưởng và các chế độ hỗ trợ 

- Lương nhân viên toàn thời gian: 5-7 triệu đồng 

- Lương nhân viên bán thời gian: 20.000đ/ giờ 

- Hỗ trợ ăn trưa, hỗ trợ nhà ở cho nhân viên ở xa 

- Được đào tạo nghiệp vụ trước khi bắt đầu làm việc, có cơ hội làm việc lâu dài tại 

Công ty với thu nhập hấp dẫn, lộ trình thăng tiến rõ ràng 

Yêu cầu 

- Nam/nữ trình độ trung cấp trở lên, không yêu cầu kinh nghiệm chuyên môn 

- Sử dụng thành thạo Excel, có laptop để làm việc 

- Nhanh nhẹn, có phương pháp nắm bắt kiến thức mới trong thời gian ngắn và áp 

dụng vào thực tế 

- Cẩn thận, trung thực 

Thông tin liên hệ: 

- Khu vực Cửa Lò: Anh Phạm Tuấn Linh – ĐT 098 233 8265 

- Khu vực Hoàng Mai: Chị Nguyễn Thị Sáng – ĐT 097 300 2879 

- Hạn nộp hồ sơ ứng tuyển: 25/7/2022 

 

 
       


