
Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen là một doanh nghiệp phân phối và kinh doanh Tôn – Ống thép – Ống Nhựa với hơn 200 chi 
nhánh trải dài trên cả nước. Chúng tôi tự hào về văn hóa doanh nghiệp gắn liền với sự phát triển bản thân và chia sẻ lợi 
ích và trách nhiệm xã hội trên nền tảng “Trung thực – Cộng đồng – Phát triển”.
Hiện tại chúng tôi đang có nhu cầu phát triển đội ngũ nhân sự, hân hoan chào đón những ứng viên có đạo đức tốt và trình 
độ chuyên môn cao tham gia và trở thành thành viên của Tập đoàn Đầu tư  Hoa Sen với vị trí như sau:

- Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh và tạo động lực dựa trên hiệu quả công việc;
- Có nhà ở miễn phí  và được hỗ trợ tiền ăn;
- Chính sách thưởng và phúc lợi đảm bảo theo năng lực và vị trí;
- Tham quan du lịch hàng năm;
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN và Bảo hiểm tai nạn 24/24
- Khám sức khỏe định kỳ.

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.
- Cơ hội thăng tiến cao.
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Hotline: 0933.227.874 – Mr. Minh Nhật hoặc 0937.547.166 – Mr. ThịnhHotline: 0933.227.874 – Mr. Minh Nhật hoặc 0937.547.166 – Mr. Thịnh

Nộp trực tiếp tại:Nộp trực tiếp tại:
Các Chi nhánh Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen trên toàn quốc.Các Chi nhánh Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen trên toàn quốc.

- Tất cả chi nhánh của Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen từ Cà Mau đến Huế.


