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(Trích Điều 15 của Quy chế tuyển dụng lao động của Công ty) 

          
 

        1. Các ứng viên được lựa chọn theo nguyên tắc công bằng tự nhiên và được chọn 

đầu tiên khi có đánh giá cao, phù hợp với công việc nhất. Trong đó, các ứng viên có lợi 

thế được ưu tiên: 
 

        a) Ứng viên có bằng cấp chuyên môn sau đại học. 

        b) Ứng viên có từ hai bằng chuyên môn, trong đó có bằng cử nhân ngoại ngữ. 

        c) Ứng viên là thuyền viên: Sinh viên được cấp, tài trợ học bổng của Công ty; đỗ 

trong các kỳ thi VSUP, chứng chỉ toeic từ 350 điểm trở lên (hoặc chứng chỉ tương 

đương khác). 
 

        2. Ứng viên còn lại được ưu tiên khi có đủ điều kiện và tiêu chuẩn đã đề ra, có lợi 

thế hơn, theo thứ tự sau đây: 
 

        a) Ứng viên là con em của CBNV, SQTV Công ty. 

        b) Ứng viên là con em của CBNV trong ngành có mối quan hệ gắn bó với Công ty 

trong công việc. 

        c) Ứng viên thuộc đối tượng chính sách của Đảng và Nhà nước như: Con liệt sỹ, 

con thương bệnh binh; con em của gia đình có công với cách mạng; lao động là phụ 

nữ; lao động là người có quá trình tham gia lực lượng vũ trang, thanh niên xung phong. 

        d) Ứng viên có hộ khẩu thường trú tại TP. Hồ Chí Minh và các địa phương nơi 

Công ty có đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. 
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