
 
 

 
 
 

Công ty Cổ phần AAH, hiện đang xếp hạng là một trong những nhà thầu nội thất hàng đầu tại Việt Nam, đang 

không ngừng phát triển. Để đáp ứng mục tiêu doanh nghiệp và tăng trưởng, Công ty Cổ phần AAH có các vị trí 

tuyển dụng cho các chức vụ sau đây: 

I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 

 Vị trí tuyển dụng Số lượng Nơi làm việc 

01 Quản lý dự án 3 Toàn quốc 

02 Chỉ huy công trình 3 Toàn quốc 

03 Giám sát công trình 10 Toàn quốc 

04 Phó phòng quản lý thầu phụ 1 HCM 

05 Giám sát thầu phụ 1 HCM 

06 Nhân viên dự toán 5 HCM 

07 Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất 1 HCM 

08 Nhân viên kỹ thuật CNC 1 HCM 

09 Công nhân (Mộc, lắp ráp) 30 HCM 

10 Lao động phổ thông 30 HCM 

11 Nhân viên Shop Drawing 3 HCM, HN 

12 Trưởng nhóm vẽ Kỹ thuật 2 HCM 

13 Chuyên viên QA 1 HCM 

14 Nhóm trưởng Kiểm soát chất lượng 1 HCM 

15 Chuyên viên kinh doanh 2 HCM 

 

II. HỒ SƠ DỰ TUYỂN 

1. Hồ sơ bao gồm: 

-      CV/ Sơ yếu lý lịch. 

-      Bản scan/ bản photo bằng đại học, chứng chỉ ngoại ngữ và tin học. 

2. Cách thức nộp hồ sơ:  

- Gửi hồ sơ bản mềm về địa chỉ email: tuyendung@aahcorporation.com; 

(Tiêu đề email và tên file hồ sơ viết bằng Tiếng Việt không dấu, viết liền theo cú pháp:  

Vitriungtuyen_HoTen_NgayNop) 

Ví Dụ: Quanlyduan _NguyenVanA_01012016) 

- Hoặc gửi hồ sơ trực tiếp tại văn phòng AAH: 258 đường Nam Hòa, P. Phước Long A, quận 9, TP. HCM. 

3. Lưu ý: 

- AAH chỉ liên hệ với các ứng viên đủ điều kiện tham gia ứng tuyển (qua Email) 

Trân trọng! 

 


