
CÔNG TY TNHH MTV 19-5, BỘ CÔNG AN TUYỂN DỤNG LAO 

ĐỘNG VÀO LÀM VIỆC TẠI CÁC VỊ TRÍ SAU: 

 

 Thợ kim khí, Thợ may, Thợ giày 

 Được học nghề miễn phí, thời gian học việc, thử việc không quá 03 tháng; 

 Trong thời gian thử việc, đảm bảo lương thử việc = mức lương tối thiểu vùng; 

 Các chế độ đãi ngộ khi ký hợp đồng lao động chính thức:  

- Chi thưởng Lễ: 30/4 - 1/5; 19/8 - 2/9; Lương tháng 13: thưởng 1,5 tháng 

lương bình quân năm. 

- Thưởng định kỳ: 02 - 03 tháng lương bình quân/năm. 

- Thưởng thâm niên theo năm công tác; Chi chế độ đồng phục, BHLĐ; Thưởng 

các danh hiệu thi đua cuối năm; Chi tiền quà Hội viên Phụ nữ. 

- Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ về các chế độ chính sách như BHXH, 

BHYT, BHTN… 

- Hằng năm có chế độ nghỉ dưỡng, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ, nâng bậc 

lương cho người lao động. 

- Và nhiều chế độ, hỗ trợ của các tổ chức Công Đoàn, Thanh Niên, Phụ Nữ cho 

các trường hợp người lao động có hoàn cảnh khó khăn. 

YÊU CẦU: 

 Lao động phổ thông (trong độ tuổi lao động), ưu tiên các trường hợp đã biết nghề 

 Nhanh nhẹn, trung thực, chăm chỉ, có ý thức trách nhiệm cao 

 Mọi chi tiết xin liên hệ: Email vpcongty195@gmail.com  

 Địa chỉ làm việc:  

- Tại Hà Nội: Khu Công nghiệp an ninh, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, 

Thành phố Hà Nội - ĐT: 098.938.3093. 

- Tại miền Trung: Đường số 12 Khu công nghiệp Hòa Khánh, phường Hòa 

Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng - ĐT: 086.598.9768. 

- Tại phía Nam: Số 125 Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, Thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh - ĐT: 093.903.9393 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vpcongty195@gmail.com

