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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
 

Công ty Thuốc lá Thăng Long (Vinataba Thăng Long) là một đơn vị hàng đầu 

của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, gồm Công ty mẹ - Công ty Thuốc lá Thăng Long 

và 04 đơn vị thành viên là Công ty Thuốc lá Thanh Hóa, Công ty Thuốc lá Bắc Sơn, 

Công ty Thuốc lá Đà Nẵng và Chi nhánh TP HCM. Vốn điều lệ hiện nay của Công ty 

trên 2100 tỷ đồng, tổng số lao động là trên 1.400 lao động, thu nhập bình quân của 

người lao động trên 20 triệu đồng/tháng. 

Lĩnh vực sản xuất và kinh doanh chính của Công ty là sản xuất và kinh doanh 

thuốc lá điếu. Với sản lượng trung bình hơn 1,4 tỷ bao mỗi năm, Vinataba Thăng Long 

là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong việc sản xuất, kinh doanh và giới 

thiệu các sản phẩm thuốc lá Việt Nam ra thị trường thế giới. Hiện nay, nhiều nhãn hiệu 

thuốc lá bao của Công ty Thuốc lá Thăng Long đã có mặt tại nhiều khu vực thị trường 

trên thế giới. Ngoài những thị trường xuất khẩu lâu năm như Trung Đông, Châu Phi, 

Đông Nam Á…, ngoài ra Công ty còn không ngừng tìm kiếm và mở rộng các thị 

trường mới như Singapore, Hàn Quốc, châu Âu, Hoa Kỳ. 

Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, Công ty Thuốc lá Thăng 

Long có nhu cầu tuyển dụng lao động như sau: 

1. Vị trí tuyển dụng: Công nhân vận hành thiết bị sản xuất thuốc lá. 

2. Số lượng: 50 lao động 

3. Địa điểm làm việc: Các Phân xưởng sản xuất - Công ty Thuốc lá Thăng Long - 

235 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 

4. Mô tả công việc: 

- Nhận kế hoạch sản xuất, chuẩn bị máy, thiết bị, vật tư, nguyên phụ liệu đầu 

vào các điều kiện khác phục vụ cho sản xuất. 

- Vận hành máy đúng quy trình. 

- Chịu trách nhiệm về chất lượng, sản lượng sản phẩm tại vị trí được giao. 

- Nắm chắc tình trạng máy móc thiết bị, kịp thời căn chỉnh để đảm bảo năng 

xuất, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm. 

- Thực hiện nghiêm túc các chế độ vệ sinh, bảo dưỡng và bôi trơn máy theo 

quy định. 

5. Quyền lợi: 

- Được hưởng lương, thưởng cao, hấp dẫn, bình quân thu nhập khoảng 13-18 

triệu đồng/tháng (Bình quân thu nhập của CBCNV Công ty năm 2018 là 20,3 

triệu đồng/tháng). 

- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các khoản phúc lợi 

như ăn ca, nghỉ mát,..... khác của Công ty. 

- Được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội được đi 

đào tạo, học tập trong và ngoài nước. 



6. Yêu cầu: 

- Có trình độ từ trung cấp nghề công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ chế tạo 

máy, cắt gọt kim loại (nguội sửa chữa, nguội chế tạo, tiện, phay bào, mài); 

chuyên ngành Điện (điện công nghiệp, điện dân dụng) trở lên. 

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm, chủ động, linh hoạt, độc lập trong công việc. 

- Ưu tiên đối tượng có ít nhất 02 năm kinh nghiệm. 

7. Hồ sơ xin việc gồm: 

- Đơn xin việc. 

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuận (nêu rõ quá trình công tác đã trải qua nếu có) 

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương. 

- Các Bằng cấp, chứng chỉ, bảng điểm (bản sao). 

- Giấy khai sinh, CMTND, Hộ khẩu (bản sao). 

- Giấy khám sức khỏe do y tế cấp quận huyện trở lên cấp. 

- 04 ảnh 4x6. 

8. Địa chỉ nộp hồ sơ:  

Ứng viên có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tổ chức nhân sự - Công ty Thuốc 

lá Thăng Long, 235 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. hoặc gửi qua 

địa chỉ mail: khuentt@thanglongtabac.vn ; Mobi: 09123 05274. 
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