
CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG LAO ĐỘNG VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI VINIC
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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Công ty TNHH Huấn luyện, Cung ứng lao động và Dịch vụ hàng hải VINIC cần lao động tuyển
thuyền viên để đưa đi làm việc trên tàu biển của chủ tàu Nhật Bản, cụ thể như sau:

Mục Chức danh Số lượng Yêu cầu

I.

Thực tập sỹ quan
hàng hải mức vận
hành ngành Boong
(D/CADET)

5-8 người

 Nam giới, từ đủ 21 tuổi trở lên;
 Có bằng đại học chuyên ngành điều khiển tàu biển (dự tuyển

D/Cadet) hoặc máy tàu biển (dự tuyển E/Cadet);
 Có khả năng sử dụng tiếng Anh;
 Ưu tiên: đối tượng là sinh viên mới tốt nghiệp Trường ĐHHH

Việt Nam có bằng đại học đạt loại khá trở lên; đối tượng
thuộc gia đình chính sách hoặc sinh sống trên các địa bàn
kinh tế khó khăn (nông thôn, miền núi, hải đảo...).

Thực tập sỹ quan
hàng hải mức vận
hành ngành Máy
(E/CADET)

4-6 người

II.

Thực tập thủy thủ
tàu biển
(Deck/Boy)

10 người
 Nam giới, từ đủ 21 tuổi trở lên;
 Có bằng trung cấp/cao đẳng ngành Điều khiển tàu biển (dự

tuyển Deck/Boy) hoặc ngành Khai thác vận hành máy tàu
thủy (dự tuyển Wiper);

 Có khả năng sử dụng tiếng Anh;
 Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trên các tàu

nước ngoài, các tàu có thuyền viên đa quốc tịch.

Thực tập thợ máy
tàu biển (Wiper) 10 người

Phục vụ viên tàu
biển
(Messman)

5 người
 Nam giới, từ đủ 21 tuổi trở lên;
 Có bằng nghề về nghiệp vụ chế biến món ăn và/hoặc phục vụ

khách sạn, nhà hàng;
 Có khả năng sử dụng tiếng Anh;
 Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trên các tàu

nước ngoài, các tàu có thuyền viên đa quốc tịch.

Mức lương và các điều kiện làm việc:
- Theo thỏa ước lao động IBF JSU-IMMAJ CA và các quy định của Công ty.

Tiếp nhận đăng ký tuyển dụng:
- Ứng viên tải Bản đăng ký tuyển dụng theo mẫu từ website: http://vinic.vn;
- Ứng viên hoàn thành Bản đăng ký và gửi về địa chỉ email: vinic-crew@vinic.vn; hoặc nộp trực tiếp

tại trụ sở Công ty (Phòng 203 Nhà A5, khu hiệu bộ Trường ĐH Hàng hải Việt Nam).
- Tiếp nhận Bản đăng ký tuyển dụng MỤC I đến hết ngày 15/02/2017.
- Tiếp nhận Bản đăng ký tuyển dụng MỤC II đến hết ngày 15/01/2017.

Tổ chức tuyển dụng:
- Thời gian thi tuyển: Được thông báo trên website: http://vinic.vn; hoặc gọi điện thông báo trực tiếp;
- Nội dung thi tuyển: Khả năng sử dụng tiếng Anh và kiến thức chuyên ngành;
- Các ứng viên đạt yêu cầu, được bố trí đi thực tập hoặc huấn luyện để đi làm việc ngay đầu năm 2017.
- Ứng viên không phải nộp phí tuyển dụng.

Người liên hệ: Anh Trần Thanh Tùng, số điện thoại: 0313 829 289; 0945 255 599.

Trân trọng.
Hải Phòng, ngày 03/01/2017

TỔNG GIÁM ĐỐC


