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THÔNG BÁO 
TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN 

  Chi nhánh Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans – PSM) hoạt động chính 

trong lĩnh vực quản lý kỹ thuật tàu biển, huấn luyện và cung ứng thuyền viên cho các chủ 

tàu trong và ngoài nước. 

Nhằm tìm kiếm nguồn thuyền viên làm việc cho đội tàu Tổng Công ty PVTrans, 

cung ứng thuyền viên làm việc trên đội tàu cho các chủ tàu Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu 

Âu, Công ty PSM có nhu cầu tuyển dụng các chức danh thuyền viên làm việc trên tàu 

biển. Làm việc tại PSM, thuyền viên có cơ hội được đào tạo, phát triển chuyên môn, có 

cơ hội thăng tiến, có chế độ đãi ngộ tốt và thu nhập cao. 

Ứng viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng có đủ điều kiện về ngoại ngữ, kinh nghiệm đi 

biển (nếu có), chứng chỉ chuyên môn và sức khoẻ thoả mãn các yêu cầu quy định đối với 

thuyền viên làm việc trên biển theo công ước STCW, xác định gắn bó lâu dài với nghề, 

có mong muốn làm việc tại Công ty, nộp hồ sơ dự tuyển thông qua biểu mẫu Crew Card 

trên Website www.psm.com.vn và gửi về địa chỉ email crew@pvtrans.com hoặc nộp trực 

tiếp cho Trung tâm Thuyền viên theo địa chỉ: 

- Chi nhánh Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí – Tầng lửng, toà nhà PVFCCo, 43 

Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, Tp HCM; Người phụ trách: Mr.Việt 0902544991 và 

Mr.Quân 0907099690, hoặc 

Phòng đào tạo số 2 – Trung tâm huấn luyện và Cung ứng thuyền viên PSM – Phòng 

120 khách sạn Dầu khí, 441 Đà Nẵng, Tp Hải Phòng; Người phụ trách: Mr.Nghĩa 

0988590358. 
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