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Công ty TNHH MTV Thiết kế và Xây dựng HẠT STUDIO 
Hạt Studio _ Design & Build 

Head Office : 47 Hưng Hóa 1, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 
Branch Office: 15 Khuê Mỹ Đông 14, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 
Hotline: 0913 09 94 94 / Email: hatstudiodb@gmail.com / Www.hatstudiodb.com 

C o n v e n i e n c e  -  E n d u r i n g  -  A e s t h e t i c  -  E c o n o m i c        T i ệ n  n g h i  -  T h í c h  d ụ n g  -  T h ẩ m  m ỹ  -  K i n h  tế 
 

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG ĐỢT 1 NĂM 2021 
CÔNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HẠT STUDIO 

 
THÔNG TIN CHUNG 
Tên doanh nghiệp:  Công ty TNHH MTV Thiết kế và Xây dựng HẠT STUDIO 
Tên viết tắt:   Hạt Studio_Design & Build 

Trụ sở chính:   47 Hưng Hóa 1, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 
Văn phòng:   15 Khuê Mỹ Đông 14, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 
Hotline :   0913 09 94 94    Email:   hatstudiodb@gmail.com 
Website:   hatstudiodb.com   Fanpage:     
Tiêu chí thiết kế: Convenience – Enduring – Aesthetic – Economic 
   Tiện nghi – Bền vững – Thẩm mỹ – Kinh tế 
Tiêu chí hành nghề: Thật thà – Đam mê – Trách nhiệm – Sáng tạo 
 
CÔNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HẠT STUDIO 
Cần tuyển nhân sự cho vị trí: 
 
A. NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG (1 vị trí) 
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A. NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG 
1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
- Soạn thảo báo cáo, hợp đồng, giấy tờ và trình Giám Đốc phê duyệt; 
- Thực hiện công tác liên quan đến nhân sự gồm tuyển dụng, thủ tục nhận/ nghỉ việc, bảo hiểm...; 
- Thực hiện các công việc liên quan đến chính sách, chế độ đối với nhân viên công ty theo quy định; 
- Chấm công, theo dõi quản lý ngày nghỉ bù, nghỉ phép của nhân viên, đánh giá hiệu suất, tính lương hằng 
tháng theo quy định; 
- Theo dõi thu chi văn phòng, tham gia hỗ trợ các công việc mua sắm văn phòng phẩm, đồ dùng công ty; 
- Quản lý, in ấn, lưu trữ,... hồ sơ tư vấn thiết kế, văn bản nội bộ. 
- Thực hiện các công việc hành chính nội bộ theo yêu cầu của cấp trên. 
(Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn) 
 
2. YÊU CẦU ỨNG VIÊN 
- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành có liên quan; 
- Nữ 22 – 25 tuổi; 
- Thành thạo tin học văn phòng (Word, excel,...); 
- Khả năng giao tiếp tốt; 
- Năng động và nhiệt tình trong công việc; 
- Ưu tiên có kinh nghiệm. 
 
3. QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG 
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định pháp luật. 
- Lương cơ bản, lương tháng 13, thưởng hằng tháng theo năng lực và hiệu quả công việc. 
- Xét tăng lương định kỳ 6 tháng 1 lần dựa vào chất lượng, hiệu quả công việc. 
- Thường xuyên có các hoạt động team building, sinh hoạt cùng công ty mỗi tháng 1 lần. 
 
4. HỒ SƠ GỒM 
- CV xin việc. 
- Sơ yếu lý lịch. 
- Sổ hộ khẩu,chứng minh nhân dân photo công chứng (có thể bổ sung sau). 
- Các văn bằng có liên quan. 
 
5. LIÊN HỆ 
- Địa chỉ: 15 Khuê Mỹ Đông 14, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 
- Website: http://hatstudiodb.com/ 
- Email: hatstudiodb@gmail.com 
- SĐT: 0981875829 (Trà My) 
Lưu ý: Nộp hồ sơ trực tiếp tại công ty hoặc qua email: hatstudiodb@gmail.com, hotline: 0981875829 (Trà My) 
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