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Kính gửi: Các Đơn vị đào tạo khu vực Tp.HCM và các khu vực lân cận 

Đầu tiên, Công ty CP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực (ECInvesst) 

xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên. 

ECInvest được thành lập vào năm 2007 với định hướng và lập kế hoạch  

phát triển cho một doanh nghiệp đa chức năng, đa ngành nghề: nhà hàng – khách sạn, 

dịch vụ lữ hành, khu vui chơi, giải trí, dịch vụ bưu chính viễn thông, kinh doanh bất 

động sản, thu đổi ngoại tệ, đại lý xe ô tô, các hoạt động đầu tư, xây dựng công trình 

điện, thủy điện, nhiệt điện, khí và năng lượng điện,…. Để đạt được mục tiêu này, 

chúng tôi đang tìm kiếm và xây dựng một đội ngũ nhân viên năng động, sáng tạo, góp 

phần xây dựng nên phong cách làm việc chuyên nghiệp và hiện đại cho doanh nghiệp. 

ECInvest luôn chú trọng đầu tư vào nguồn lực con người, luôn tạo điều kiện 

cho các bạn sinh viên có cơ hội trải nghiệm và tích lũy kinh nghiệm thực tế. Hiện tại, 

công ty đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều vị trí cho đơn vị như sau: 

 

Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Lữ Hành Cuộc Sống Việt: 

 Địa điểm: Số 4 Nguyễn Siêu, P. Bến Nghé, quận I, TP. Hồ Chí Minh 

 Vị trí: Nhân viên kinh doanh event: 04 

           Nhân viên sáng tạo event: 02 

          Nhân viên thiết kế event (2D, 3D): 02 

           Nhân viên kinh doanh tour: 03 

         Nhân viên điều hành tour: 02 

 Yêu cầu: đã được đào tạo chuyên ngành có liên quan, năng động, ham học hỏi. 

 Quyền lợi: Lương, thưởng[ thỏa thuận theo năng lực, hỗ trợ cơm trưa, tham gia 

các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát hàng năm và đầy đủ chế độ khác. 

 

http://www.pist.com.vn/


 

 

Khách sạn Du lịch Điện Lực Hồ Chí Minh: 

 Địa điểm: Số 5/11 Nguyễn Siêu, P. Bến Nghé, quận I, TP. Hồ Chí Minh 

 Vị trí: Nhân viên Lễ tân khách sạn: 03 

           Nhân viên Kỹ thuật bảo trì, sửa chữa: 01 

           Nhân viên Kỹ thuật Buồng: 02 

           Nhân viên Kỹ thuật Bàn: 01 

 Yêu cầu: đã được đào tạo chuyên ngành có liên quan, năng động, ham học hỏi. 

 Quyền lợi: Lương, thưởng[ thỏa thuận theo năng lực, hỗ trợ cơm trưa, tham gia 

các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát hàng năm và đầy đủ chế độ khác. 

 

Khách sạn Du lịch Điện Lực Vũng Tàu: 

 Địa điểm: Số 147 Phan Chu Trinh, P. 2, TP. Vũng Tàu 

 Vị trí: Nhân viên Lễ tân khách sạn: 01 

           Nhân viên Kỹ thuật bảo trì, sửa chữa: 01 

           Nhân viên Kỹ thuật Buồng: 01 

           Nhân viên Kỹ thuật Bàn: 01 

 Yêu cầu: đã được đào tạo chuyên ngành có liên quan, năng động, ham học hỏi. 

 Quyền lợi: Lương, thưởng[ thỏa thuận theo năng lực, hỗ trợ cơm trưa, tham gia 

các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát hàng năm và đầy đủ chế độ khác. 

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Ms Thảo_NSHC - (028) 73007068 

hoặc email tuyendung@ecinvest.vn 

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và giúp đỡ của nhà trường! 

 

     BỘ PHẬN NHÂN SỰ 
 

                                                       CÔNG TY CP ĐT – TM – DV ĐIỆN LỰC 
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