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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Kính gửi: Khoa Kinh tế - Trường Đại học Cần Thơ 

Công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực in ấn báo chí, sách giáo khoa, vé số kiến thiết, nhãn hiệu bao bì, hóa đơn chứng 

từ và các văn hóa phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế của thành 

phố Cần Thơ nói riêng và các tỉnh trong khu vực ĐBSCL nói chung. 

Do nhu cầu phát triển, Công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ cần tuyển 02 vị 

trí nhân viên kế toán, 

* Điều kiện chung: 

- Giới tính: Nam, Nữ. 

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán. 

- Anh văn trình độ A trở lên, vi tính văn phòng thành thạo. 

- Độ tuổi dưới 30. 

* Hồ sơ gồm: 

- Đơn xin việc và sơ yếu lý lịch. 

- Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên. 

- Bản sao các văn bằng (có công chứng). 

* Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 30/4/2019. 

* Nơi nhận hồ sơ:  

Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ.  

Địa chỉ: Số 500 – Đường 30/4, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. 

Liên hệ: Ngô Thành Đô – SĐT 0911.603.804 

Ứng viên trúng tuyển sẽ được hưởng mức lương theo thỏa thuận; được hưởng đầy 

đủ các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật lao động cùng với cơ hội thăng 

tiến, phát triển nghề nghiệp. 

Với nhu cầu tuyển dụng trên, rất mong Khoa Kinh tế - Trường Đại học Cần 

Thơ hợp tác, hỗ trợ và thông báo rộng rãi thông tin tuyển dụng cho các sinh viên của 

Khoa đã Tốt nghiệp, hoặc sắp Tốt nghiệp được biết. 

Trân trọng kính chào! 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: TC-HC. 
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