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Hạ Hòa, ngày        tháng 01 năm 2021 

                                      

Kính gửi:   

- UBND các xã, thị trấn; 

- Đài truyền thanh huyện; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

 

UBND huyện nhận được Văn bản số 195/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 

28/01/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ V/v Tuyển 

dụng lao động phổ thông làm việc tại Công ty TNHH Canon Việt Nam.  

Để người lao động trên địa bàn đang có nhu cầu đến làm việc tại Công ty 

TNHH Canon Việt Nam tiếp cận thông tin, UBND huyện yêu cầu: 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thông báo rộng rãi trên phương tiện thông 

tin đại chúng của địa phương để người lao động trên địa bàn đang có nhu cầu tìm 

việc làm, đáp ứng nhu cầu của công ty, đăng ký tham gia tuyển dụng làm việc tại 

Công ty TNHH Canon Việt Nam. 

- Đài truyền thanh – Phòng Văn hóa và Thông tin, Cổng thông tin điện tử 

huyện đăng tải rộng rãi nhu cầu tuyển dụng lao động của Công ty TNHH Canon 

Việt Nam để lao động đang có nhu cầu tìm việc làm tiếp cận thông tin, đăng ký 

tham gia tuyển dụng. 

Giao Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Công ty TNHH 

Canon Việt Nam tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ lao động tiếp cận 

thông tin, đăng ký tham gia tuyển dụng. 

 (Chi tiết thông tin tuyển dụng lao động kèm theo). 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;           
- Sở Lao động – TBXH ( b/c); 

- CT; CPCT;   

- Lưu: VT. 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Ngô Anh Vũ 

 

 

 



Thông tin tuyển dụng lao động làm việc tại Công ty TNHH Canon Việt Nam  
(Kèm theo Văn bản số           /UBND – LĐTBXH  ngày     /01/2021 của UBND 

huyện Hạ Hòa) 

 

I. Yêu cầu. 

 - Nữ: Từ đủ 18 – 35 tuổi. Có sức khỏe tốt. Trình độ đủ đáp ứng yêu cầu cơ 

bản của công việc. 

II. Số lượng, công việc, hình thức thi tuyển. 

- Số lượng tuyển: 1.500 lao động phổ thông nữ. 

 - Công việc: Sản xuất, gia công các loại máy in phun và in laze; linh kiện 

bán thành phẩm máy in màu.... 

 III. Hồ sơ và hình thức thi tuyển:  

 - Hồ sơ xin việc gồm:  

 + Sơ yếu lí lịch có xác nhận của chính quyền địa phương; Bản sao giấy khai 

sinh (01 bản); 

 + Bản sao chứng minh thư nhân dân và Hộ khẩu gia đình (01 bản);  

 + Đơn xin việc phải; 

 + Bản sao công chứng bằng cấp (nếu có). 

 - Nộp hồ sơ, thi tuyển và phỏng vấn trực tiếp từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần tại 

03 nhà máy: 

+ Nhà máy Tiên Sơn (Số 12, đường Tiên Sơn 10, khu CN Tiên Sơn, huyện 

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh). 

+ Nhà máy Quế Võ (Lô B1, khu CN Quế Võ, phường Vân Dương, tp Bắc 

Ninh, tỉnh Bắc Ninh). 

+ Nhà máy Thăng Long (Lô A1, khu CN Thăng Long, huyện Đông Anh, tp Hà 

Nội). 

 IV. Chế độ đãi ngộ và các khoản phúc lợi: 

- Cơ cấu hợp đồng của Công ty Canon Việt Nam: 6 tháng, hợp đồng 3 

năm và hợp đồng vô thời hạn. 

- Lương cơ bản: 4.900.000VNĐ/tháng. 

- Hưởng phụ cấp làm thêm giờ, ca đêm, BHXH, BHYT, BHTN theo quy 

định của luật Lao động Việt Nam. 
- Trợ cấp đời sống: 350.000 VNĐ/tháng. 

- Trợ cấp chuyên cần: 200.000 VNĐ/tháng nếu đi làm đầy đủ ngay trong 

thời gian thử việc. 

- Công ty sắp xếp kí túc xá (công nhân viên sẽ phải trừ vào lương 

50.000VNĐ/tháng tiền điện, nước, phí vệ sinh,…). 

V. Địa chỉ liên hệ:  

- Công ty TNHH Canon Việt Nam. Địa chỉ: Lô A1, Khu CN Thăng Long, 

huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0914.989.619 – 0913.271.904). 

Lưu ý: Công ty Canon không qua bất kỳ một tổ chức, cá nhân trung gian nào 

khác trong công tác tuyển dụng (Không thu bất kỳ một khoản chi phí nào đối với 

thí sinh tham gia dự tuyển)./. 
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