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THÔNG BÁO 

Về việc Tập đoàn Formosa Tuyển dụng 
 

Tập đoàn Formosa phối với với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tổ chức 

tuyển dụng tại số 156 đường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh.  

Tham gia phiên tập đoàn Formosa tuyển dụng với số lượng hơn 200 lao động, 

trình độ từ lao động phổ thông, trung cấp, cao đẳng và đại học. Thời gian tuyển dụng 

như sau: 

7h30  ngày 28/10/2021: Phỏng vấn hệ lao động phổ thông, trung cấp, cao đẳng. 

7h30 ngày 29/10/2021: Phỏng vấn hệ đại học. 

Các chuyên ngành cần tuyển dụng, cụ thể: 

- Cơ khí, điện; 

        - Các ngành kỹ thuật khác: hóa dầu, máy móc, dầu khí, vật liệu, hóa học, hóa 

chất, điện tử, vật liệu, cần trục, phương tiện, tua bin, điều khiển tự động, xây dựng, 

thông tin, an toàn lao động…; 

- Lao động phổ thông;  

- Các ngành khác biết tiếng trung, có kinh nghiệm liên quan đến quản lý an 

toàn; 

- Đặc biệt phiên tuyển dụng lần này công ty ưu tiên những bạn khuyết tật đến 

phỏng vấn nếu cảm thấy mình vẫn đảm bảo được những công việc trên máy tính, 

văn phòng. 

        * Hồ sơ ứng tuyển bao gồm: 

- Bằng tốt nghiệp photo công chứng: 01 bản 

- Bảng điểm photo công chứng: 01 bản 

- Chứng minh nhân dân photo: 01 bản 

Vậy Trung Tâm dịch vụ việc làm Hà Tĩnh xin thông báo để người lao động trên 

địa bàn có nhu cầu tham gia phỏng vấn tuyển dụng. 

Để nắm rõ thêm thông tin lao động truy cập vào Website: www.vieclamhatinh.vn 

Facebook: sàn việc làm Hà Tĩnh 

Điện thoại liên hệ:  

Phòng Tư vấn giới thiệu việc làm:   02393.853.505      

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân các huyện, xã ; 

- Các cơ sở, phòng chuyên môn; 

- Lưu: VT, Phòng Tư vấn, GTVL; 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hương 
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