
                   CÔNG TY TNHH PEAK OUTDOOR  
                   Lô B/B1 Cụm Công nghiệp Hà Lam – Chợ Được, 

                      Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam 

 
 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

Giới thiệu chung: 

- Tên công ty: Công ty TNHH Peak Outdoor  

- Địa chỉ: Lô B/B1 Cụm Công nghiệp Hà Lam – Chợ Được, xã Bình Phục, 

huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. 

- Loại hình kinh doanh: Sản xuất lều du lịch 

- Quy mô: 800 người. 

Nhu cầu tuyển dụng: 

- Vị trí: Công nhân may công nghiệp. 

- Số lượng: 600 người 

Yêu cầu: 

- Độ tuổi: từ 18 – 35 tuổi, nếu có tay nghề sẽ được xem xét thêm. 

- Không có tay nghề sẽ được đào tạo 

Lương, phúc lợi và thời gian làm việc  

- Thời gian làm việc: Từ 7h30 đến 16h30, nghỉ trưa 1 tiếng từ 11h30 đến 

12h30, tăng ca có báo trước. 

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo luật Lao động hiện hành. 

- Tham gia đầy đủ các khoản Bảo hiểm xã hội theo quy định. 

- Thưởng tháng 13, được tặng quà vào các dịp lễ, tết, sinh nhật….. 

- Được hưởng các phụ cấp như: xăng xe, chuyên cần, cấp bậc, con nhỏ, 

thưởng năng suất….. 

- Thu nhập ổn định từ 6.000.000 – 10.000.000 đồng/01 tháng 

- Môi trường làm việc sạch sẽ, thoáng mát, thân thiện và an toàn lao động. 



- CÓ XE ĐƯA ĐÓN CÔNG NHÂN VIÊN 

- Nếu ở xa, thuê trọ thì sẽ được công ty hỗ trợ thêm tiền nhà ở. 

- Đi làm ngay khi nộp hồ sơ và phỏng vấn. 

- Ứng tuyển đơn giản, đặc biệt công ty KHÔNG THU BẤT CỨ KHOẢN 

PHÍ NÀO CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG khi ứng tuyển 

 

Hồ sơ bao gồm: 

- Đơn xin việc 

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của Công an xã/phường) 

- Giấy khai sinh (Photo công chứng) 

- Chứng Minh Nhân Dân (Photo công chứng) 

- Sổ hộ khẩu (Photo công chứng) 

- Giấy khám sức khỏe (có xác nhận của BV cấp huyện trở lên) 

- Giấy xác nhận hạnh kiểm (có xác nhận của Công an Xã/Phường) 

- 3 Ảnh 3x4 

- Bằng cấp (photo công chứng) 

Thông tin liên hệ: 

- Công ty TNHH Peak Outdoor, Lô B/B1 Cụm Công nghiệp Hà Lam – Chợ 

Được, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. 

- Số ĐT: 02353 668866 (Gặp nhân sự) 

- Facebook: Công ty TNHH Peak Outdoor - Quảng Nam 


