
 
 

THÔNG BÁO 

TUYỂN LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI ROMANIA 
 

  Công ty cổ phần LMK Việt Nam (LMK Việt Nam JSC.,) là doanh nghiệp được Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động số: 988/LĐTBXH-GP 

cấp ngày 16/10/2017. 

  Căn cứ vào hợp đồng cung ứng lao động đã ký với công ty Gormet, sau sư ̣thành công của 2 

lần tuyển duṇg trước, Gormet tiếp tuc̣ tuyển duṇg lần 3 với chi tiết như sau:   

1. Ngành nghề, số lượng tuyển, lương cơ bản như sau: 

STT Ngành nghề 
Số 

lượng 

Lương cơ bản 

(USD/tháng) 

8h/ngày; 5 

ngày/tuần; 

 

Thu nhập dự 

kiến 

 

 

Phí xuất cảnh 

USD 

1 Tổ trưởng 2 700 USD 1275 USD 2800  

2 Thơ ̣hàn 3G (Mig-Mag) 60 590 USD 994 USD 2800 

2. Đối tượng và tiêu chuẩn tuyển chọn: 

Nam tuổi từ 21 – 45, tốt nghiêp̣ THPT trở lên, có nhân thân tốt, không có tiền án tiền sự, sức 

khỏe tốt. 

3. Thời hạn hợp đồng: 02 năm & gia hạn hàng năm. 

4. Thời gian làm việc: 8h/ ngày; 5 ngày/ tuần. Ngoài ra công ty có giờ làm thêm mỗi ngày. Lao 

động có thể đăng ký làm thêm vào thứ 7 – chủ nhật.  

5. Quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động: 

- Chế độ ăn uống, nơi ở và phương tiện đi lại: Được chủ sử dụng cung cấp miễn phí bữa ăn 

trưa ~50 USD/ tháng; phòng ở với đầy đủ chăn, ga, gối, đệm, tủ đựng quần áo, hành lý, có điều 

hòa nhiệt độ và nhà tắm tiện nghi, phòng tập, phòng giải trí. 

- Người lao động được hưởng các chế độ khám chữa bệnh, bảo hiểm và các chế độ khác theo 

Luật lao động của  Rumani và quy định của Chủ sử dụng. 

- Người lao đôṇg không phải đóng bất kỳ khoản thuế, phí nào (Chủ sử dụng chi trả) 

6. Thời gian đăng ký tuyển chọn: nhận hồ sơ liên tục tại Công ty từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. 

7. Hình thức tuyển chọn: 

- Chủ sử dụng trực tiếp phỏng vấn và kiểm tra tay nghề ngày 25 & 26/10/2018 
- Thời gian xuất cảnh dự kiến: Sau 3 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ đủ sang Romania. 

8. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm: 

- Hộ chiếu, Bằng cấp 3, chứng chỉ nghề (bắt buộc); 20 ảnh màu nền trắng (3x4); Phiếu lý lịch 

tư pháp số 1; Giấy khám sức khoẻ ; Sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai ảnh và xác nhận của 

UBND phường (xã). 

- Sau khi trúng tuyển lao động đặt cọc 10 triệu vnđ, khi có WPM đóng 10tr để xin visa.Sau khi 

có visa lao động nộp số tiền phí xuất cảnh còn lại. 

CÔNG TY CỔ PHẦN LMK VIỆT NAM 

(LMK VIETNAM.,JSC) 

 

 
 
 
 

 


