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CÔNG VĂN 

Đề nghị hỗ trợ tuyển dụng 

 Kính gửi:     - Ban giám hiệu Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 

                       - Ban tư vấn, tuyển sinh và hỗ trợ học sinh sinh viên 

Chúng tôi là Công ty TNHH Ứng Dụng Giải Pháp Công Nghệ (ASTEC) 

Có địa chỉ: Tầng 2 Tòa D Việt Đức Complex, Ngõ 61 Ngụy Như Kon Tum, Quận Thanh Xuân, Hà 

Nội 

Mã số thuế: 0101439643 Điện thoại: 0243.557.4683 

Trước hết, chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng nhất tới Quý nhà trường! 

 Công ty TNHH Ứng Dụng Giải Pháp Công Nghệ - ASTEC được thành lập ngày 08/1/2004, là 

một công ty chuyên ngành trong lĩnh vực tự động hoá công nghiệp và dân dụng. 

Công ty chúng tôi là nhà Phân phối và tích hợp Hệ thống cho các Hãng sản xuất hang đầu thế 

giới như: 

Các Hệ thống cửa tự động - Hãng Tormax (Thụy Sỹ), Teraoka (Nhật) 

Các Hệ thống cửa chuyên dụng cho Phòng sạch, cho Bệnh viện – TANE (Tây Ban Nha) 

Các Hệ thống cổng tự động và Barrier tự động, bãi đỗ xe tự động - Hãng CAME (Italy) 

Hệ thống cửa kiểm soát lối vào và thiết bị an ninh – CAME (Italy) 

Hệ thống dẫn đường cho Bãi đỗ xe – PARKHELP (Tây Ban Nha) 

Hệ thống cửa Thông gió Thoát khói tự động - Hãng D+H (Đức) 

Hệ thống cửa ngăn nước chống lụt tự động – FloodBreak (Mỹ) 

Các thiết bị cân điện tử - Mettler Toledo (Mỹ- Thụy Sỹ) 

………… 

Hiện nay, do nhu cầu mở rộng kinh doanh, Công ty chúng tôi cần tuyển dụng nhân sự làm việc 

tại Hà Nội như sau: 

1. Vị trí 

 Nhân viên kỹ thuật thi công : 03 người 

2. Yêu cầu 

- Trình độ cao đẳng, trung cấp nghề, hoặc có chứng chỉ đào tạo nghề 



- Ngành nghề chuyên môn: cơ điện, điện, điện nhẹ, cơ điện tử,… 

- Trung thực, chăm chỉ, sức khỏe tốt, gắn bó làm việc lâu dài 

- Đọc được bản vẽ CAD là một lợi thế 

Hồ sơ chuẩn bị: 

- Đơn xin việc 

- Sơ yếu lí lịch 

- Giấy khám sức khỏe, CMND/ CCCD (bản sao)  

- Các bằng cấp liên quan 

- Ảnh 4x6: 2 ảnh 

2 Chế độ 

- Lương, thưởng xứng đáng theo năng lực, thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn. 

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động. 

- Được hưởng các chế độ đãi ngộ và phúc lợi của Công ty theo quy định của Luật Lao động. 

- Được tham gia BHXH, BH Y tế đầy đủ theo quy định 

- Phụ cấp ăn trưa tại bếp Công ty, Hỗ trợ vé xe tại văn phòng làm việc 

Chúng tôi làm công văn này, kính mong Quý nhà trường giúp đỡ doanh nghiệp trong quá 

trình tuyển dụng, làm cầu nối giữa doanh nghiệp và sinh viên mới ra trường có cơ hội việc làm. 

Hồ sơ xin gửi về: Ms Phương: 0969.989.861   Email: hanhchinh@astecgroup.vn 

Trân trọng cảm ơn! 

Công ty TNHH Ứng Dụng Giải Pháp Công Nghệ 

 

 

Nơi 

nhận: 

  

       -Như trên;                                

       -Lưu VP. 

 

 

 


