
THÔNG BÁO
TUYỂN LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI ROMANIA( RO 18)

( Thi tuyển ngày 01/03/2019)

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 xây dựng tại Romania,  Công ty CP
LMK Việt Nam thông báo tuyển lao động, cụ thể 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
(USD)

10h/ ngày, 6 ngày/
tuần

Phí xuất
cảnh
USD

1 Đốc Công 02 850 1490 2300

2 Thợ đường ống nước 15 600 1053 2800

3 Thợ buộc sắt 10 600 1053 2800

4 Thợ mộc cốp pha 10 600 1053 2800

5 Thợ hoàn thiện 30 530 930 2600

2. Đối tượng và tiêu chuẩn tuyển chọn: 

- Nam tuổi từ 25 – 45, sức khỏe tốt, không có tiền án tiền sự. 

3. Thời hạn hợp đồng: 02 năm & gia hạn thêm theo nhu cầu của chủ sử dụng. 

4. Thời gian làm việc: Hợp đồng ký 8h/ ngày; 5 ngày/ tuần. Ngoài ra là giờ làm thêm.  

5. Quyền lợi: Nơi ở, ăn uống, phương tiện đi lại, thuế, bảo hiểm, bảo hộ được chủ sử dụng chi trả. 

6. Hình thức tuyển chọn: CSD thi tuyển trực tiếp ngày 01/03/2019

7. Giấy tờ cần thiết mang theo khi thi tuyển: 

- Hộ chiếu gốc (hoặc CMND), 2 ảnh 4x6 để làm Form thi tuyển. 

- Tiền đặt cọc tham gia thi tuyển bắt buộc: 2.000.000 VNĐ (hai triệu đồng chẵn). Nếu trúng

tuyển chuyển vào tiền đặt cọc xin visa, không trúng tuyển được trả lại ngay sau khi thi tuyển. 

- Lao động trúng tuyển phài hoàn tất hồ sơ, nộp tiền cọc trong vòng 15 ngày. Nếu không hoàn tất

đúng hạn, Công ty sẽ tuyển chọn lao động khác thay thế. 

8. Thời gian xuất cảnh dự kiến: Sau 3 tháng kể từ ngày gửi hồ sơ sang Romania. 

Lao động sẽ được tham gia lớp đào tạo và bồi dưỡng kiến thức cần thiết do Công ty tổ chức trước

khi xuất cảnh ./.

Chi tiết liên hệ: Công ty Cổ Phần LMK Việt Nam

Tầng 3 khu văn phòng, tòa Mỹ Đình Plaza, 138 Trần Bình, Hà Nội.

CÔNG TY CỔ PHẦN LMK VIỆT NAM
(LMK VIETNAM.,JSC)


