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Ba Rja- Vüng Tàu, ngày Qiháng 7 näm 2018

THÔNG BAO TUYEN DVNG
Can cü Quyt djnh so 424/QD-TCTBDATHHMN ngày 12/3/20 18 cüa Hi
dng thành viên Tng cong ty Bão dam an toàn hang hãi min Nam v vic phé
duyt k hoach tuyn diing lao dng näm 2018 và yêu cu nhim v1i san xut
kinh doanh, Tng cong ty Bâo dam an toàn hang hài min Nam thông báo din tuyn
diing lao dng nhis sau:
1. V trI tuyên dyng: Chuyên viên
- So krçmg: 01 lao dng;
- Lam vic theo ch d Hçp dng lao dng tai các phàng, ban chuyên mon
nghip vi cüa Tong cong ty;
- Tin krng duçic htxâng gm müc li.rcing cci bàn (bng h so cüa bang krang
chuyên viên nhân vâi h.ro'ng tM thiu vüng theo quy djnh) vã lucing nang suit theo
quy ch trã hro'ng cüa Tng cong ty.
2. Yêu câu:
- Trinh d chuyên môn: K5' sii xây dirng; có It nht 03 näm kinh nghim lam vi
trI cong vic tlxo'ng ducxng;
- Giâi tInh: Nam; D tui: duOi 35, dam báo src khOe dé lam vic;
- K5' nang lam vic: có k näng giao tip, lam vic nhóm; sir dting may vi tInh
thành thao; bitt It nht mt ngoi ngü;
- Phm chit cá nhân: có dao dirc tt, trung thirc và trách nhim.
3. Noi nhn h so':
- Phông T chüc Lao dng-Tin hxcmg Tng cOng ty Bão dam an toàn hang hãi
min Nam;
- Dja chi: Tng 4, s 10 duäng 3/2, phu&ng 8, thành ph Vüng Tàu, Tinh Ba Rja
- Vüng Tàu (Din thoai lien h: 0254.3 530297);
- Thai han nhn h sci: Tr ngày thông báo dn ht ngày 24/7/2018.
H sa gm: Dcm xin vic, Sor yu 1 ljch, Gi.y khám sü'c khOe, Chi'rng minh
nhân dan hoc the can cux9c, H khu thu&ng trü, các Bang cap và chi:rng chi có lien
quan (bàn sao y chirng thrc)./.
No'i n/ian:
- lông giám doe TCT (b/c);
- Các phOng ban, dan vj thuc TCT;
- Website lông cong ty;
- Niêm yet thông báo tai VPTCT;
- Lxu: VT-VP, TCLD-TL.
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