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THÔNG BÁO
Tuyển
dụng Thuyền viên
______________________
Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) có nhu cầu tuyển dụng
Thuyền viên làm việc trên các tàu của Công ty và làm thuê cho các tàu nước ngoài
như sau:
- Thủy thủ: Ưu tiên thủy thủ có kinh nghiệm và Tiếng Anh đáp ứng cho đội
tàu VOSCO hoạt động tuyến quốc tế và làm thuê cho các chủ tàu nước ngoài;
- Thợ máy: Ưu tiên thợ máy có kinh nghiệm & Tiếng Anh đáp ứng cho đội
tàu VOSCO hoạt động tuyến quốc tế và làm thuê cho các chủ tàu nước ngoài;
- Phục vụ viên;
- Thợ điện tàu biển;
- Các chức danh sỹ quan ngành boong, ngành máy: yêu cầu thành thạo Tiếng
Anh đáp ứng làm thuê cho chủ tàu nước ngoài.
I - HỒ SƠ XIN VIỆC YÊU CẦU
1- Bản chính Đơn xin việc;
2- Bản chính Giấy khám sức khỏe do bệnh viện cấp quận, huyện trở lên cấp
trong vòng 03 tháng đến thời điểm nộp hồ sơ (khi trúng tuyển Công ty sẽ
tổ chức khám sức khỏe thuyền viên đi biển theo yêu cầu của Công ty);
3- Bản sao công chứng Giấy khai sinh;
4- Bản chính Sơ yếu lý lịch tự thuật, có xác nhận của Chính quyền địa
phương;
5- Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông (đối với Sơ
cấp/Trung cấp);
6- Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận Tốt nghiệp
trường được đào tạo;
7- Bản sao công chứng Bảng điểm quá trình học tập (đối với Cao đẳng/ Đại
học);
8- Bản sao công chứng Chứng minh thư Nhân dân/ Thẻ căn cước;
9- Bản sao công chứng Bằng hoặc Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh và các
giấy tờ thuyền viên (nếu có);
10- Ảnh màu cỡ 3x4 và 4x6 (mỗi loại 06 chiếc);
II - THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN
Các ứng viên nộp trực tiếp hồ sơ xin việc tại Phòng Tổ chức Tiền lương –
Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam trong giờ hành chính.
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III - THÔNG BÁO PHỎNG VẤN
Công ty sẽ tổ chức phỏng vấn các ứng viên trong vòng 7 ngày làm việc kể từ
khi nhận hồ sơ.
Thuyền viên trúng tuyển sẽ được ký Hợp đồng lao động với đầy đủ quyền lợi
tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại:(0225) 3828 590.
- Phòng Tổ chức Tiền lương: Mr. Đông: 0913241211; Mr. Học: 0906098786
- Trung tâm thuyền viên VOSCO: Capt. Châu: 0912238222
- Trung tâm cung ứng thuyền viên VOSCO: Capt. Hoài: 0934576868
TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG

Nguyễn Lâm Đông
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