
	 		

 

 

 

 

 
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

 

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương là doanh nghiệp 
hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản, Sản xuất vật liệu xây 
dựng… Hiện nay, Công ty có nhu cầu tuyển dụng vị trí sau:  

 
Vị trí tuyển dụng: 

- Kỹ sư Khai thác mỏ lộ thiên. 
- Kỹ sư Địa chất tìm kiếm thăm dò. 

Số lượng tuyển dụng: 
- 02 người. 

Mô tả công việc : 
- Lập thiết kế, triển khai và giám sát thi công thăm dò, khai thác mỏ lộ thiên 
đảm bảo an toàn, hiệu quả; 

- Tham mưu, tư vấn về kỹ thuật địa chất, kỹ thuật khai thác mỏ, lập kế hoạch, 
phương án thăm dò, khai thác mỏ lộ thiên … cho Lãnh đạo, Ban điều hành 
Công ty; 

- Tham gia tìm kiếm, thăm dò, hoàn thành các hồ sơ thủ tục liên quan đến 
hoạt động khai thác khoáng sản của công ty tại các mỏ đang hoạt động hoặc 
các mỏ đầu tư mới của công ty; 

- Thiết kế khoan nổ mìn, phương án khoan nổ mìn, hướng dẫn thi công và 
giám sát thi công đúng quy trình, đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật, an toàn 
và hiệu quả trong việc sử dụng VLNCN.  

Quyền lợi được hưởng: 
- Thu nhập hàng tháng: theo thỏa thuận; 
- Các phúc lợi khác theo quy định của Công ty; 
- Tham gia đào tạo, huấn luyện nghề nghiệp; 
- Môi trường làm việc tiến bộ, năng động, thân thiện. 

 
 
 

 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG 
v Đại lộ Bình Dương, Kp Hòa Lân I, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, T. Bình Dương 

 0274 3822 602   0274 3823 922 
 3700148825   
 info@bimico.com.vn  www.bimico.com.vn 

     Thuận An, ngày       tháng 01  năm 2018 
	



	 		

Yêu cầu về trình độ và kỹ năng: 
- Tốt nghiệp hệ chính quy công lập các trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội, 
Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Bách Khoa theo các chuyên ngành khai 
thác mỏ, địa chất tìm kiếm thăm dò;  

- Kinh nghiệm: làm việc tại các đơn vị hoạt động thăm dò, khai thác mỏ hoặc 
đơn vị tư vấn thiết kế mỏ từ 2 năm trở lên; 

- Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm đồ họa (autocad, mapinfo...), các 
phần mềm chuyên ngành; 

- Kỹ năng đánh giá, phân tích và tổng hợp tài liệu liên quan về chuyên môn; 
- Nam giới, có sức khỏe tốt, sẵn sàng hoàn thành các nhiệm vụ theo chuyên 

môn với chất lượng cao nhất, tiến độ nhanh nhất; 
- Biết ngoại ngữ và các kỹ năng khác là một lợi thế xét tuyển. 

Địa điểm làm việc: 
- Bình Dương, Đồng Nai, Thanh Hóa, Nghệ An. 

Yêu cầu hồ sơ: 

- Đơn xin việc. 
- Sơ yếu lý lịch. 
- Hộ khẩu, chứng minh nhân dân photo. 
- Giấy khám sức khỏe (cở sở khám từ cấp huyện trở lên) 
- Các bằng cấp, bảng điểm, chứng chỉ có liên quan.  
- Hạn nộp hồ sơ kể từ ngày thông báo đến hết ngày 28/02/2018. 
- Hồ sơ ghi rõ vị trí dự tuyển gửi trực tuyến qua địa chi email: 

info@bimico.com.vn hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Tổ chức Công ty. 
 

Địa chỉ: Đại lộ Bình Dương, Kp Hòa lân I, P.Thuận Giao, Tx Thuận An, tỉnh Bình 
Dương. 
Điện thoại 0274 3822602 – 322 (Anh Đông) 0983 427 924 
Lưu ý: Không trả lại hồ sơ đổi với các ứng viên không trúng tuyển. 
 


