
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
 
CÔNG  TY  CỔ  PHẦN  VẬN  TẢI  BIỂN  VIỆT  NAM – VIETNAM  OCEAN  SHIPPING  JOINT STOCK COMPANY (VOSCO) 
hiện đang sở hữu và khai thác đội tàu trên 500.000dwt với nhiều chủng loại như: Bulk Carriers, Tankers, 
Container vessels .... với phạm vi hoạt động trên khắp thế giới.  

 VOSCO có hệ thống đào tạo, huấn luyện thuyền viên cả về chuyên môn nghiệp vụ và tiếng anh 
chuyên ngành nhằm đáp ứng phục vụ cho đội tàu VOSCO hoạt động tuyến quốc tế cũng như làm 
thuê cho các chủ tàu nước ngoài.  

 VOSCO là đối tác cung ứng thuyền viên cho các chủ tàu, các công ty quản lý tàu từ Nhật Bản, Hà 
Lan, Singapore, Đài Loan ... 

 VOSCO là nơi tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp và tạo việc làm ổn định cho Thuyền viên Việt 
Nam. 

 
Nhu cầu tuyển dụng: 

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam tuyển dụng các chức danh thủy thủ, thợ máy, thợ điện, sỹ quan ngành 
boong, ngành máy, ngành điện làm việc trên các tàu của Công ty chạy tuyến quốc tế và làm thuê cho các chủ tàu 
nước ngoài.  
Thủy thủy, thợ máy, thợ điện tốt nghiệp đại học chính quy từ các trường Đại học hàng hải Việt Nam sẽ được đào 
tạo trở thành sỹ quan và tạo điều kiện đi làm thuê trên các tàu nước ngoài.  
  
Quyền lợi - Phụ cấp 

Thuyền viên sẽ ký hợp đồng lao động với Công ty theo đúng quy định của Bộ luật Lao động với đầy đủ các chế 
độ BHXH, BHYT, BHTN ... Ngoài ra Công ty còn mua mức bảo hiểm trách nhiệm cao đối với Thuyền viên. Chế 
độ lương, thưởng luôn luôn được thanh toán đầy đủ, đúng hạn. 
Mức lương tối thiểu cho thuyền viên mới vào nghề không dưới 9 triệu đồng / tháng. 
 
Hồ sơ xin việc bao gồm 

- Đơn xin việc 
- Giấy khám sức khỏe 
- Bản sao CMND hoặc Thẻ căn cước có công chứng 
- Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc chính quyền địa phương 
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ 
- Ảnh màu cỡ 4x6: 06 chiếc 
- Nộp hồ sơ tại phòng Tổ chức Tiền lương Vosco 215 Lạch Tray, Hải Phòng. 
- Trường hợp ở xa có thể scan hồ sơ và gửi qua email: tctl@vosco.vn 
- Công ty sẽ bố trí phỏng vấn trong vòng 07 ngày làm việc sau khi nhận hồ sơ. 
- Thời gian đăng ký từ tháng 6 đến hết năm 2017. 
- Liên hệ: Phòng Tổ chức Tiền lương Vosco – Điện thoại: 3731036 / 3828590. 
(Mr. Đông: 0913241211. Mr. Thành: 0984846299)  
 
 
        Trưởng phòng Tổ chức Tiền lương 
 
         Nguyễn Lâm Đông 


