SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI TỈNH KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Kon Tum, ngày 09 tháng4 năm 2021

Số: 15/TB-TTDVVL

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG
Căn cứ thông báo tuyển dụng của công ty Cổ phần Tân Tấn Nhật để đáp ứng
nhu cầu nguồn nhân lực của công ty trong quá trình hoạt động và đáp ứng nhân lực
cho việc thực hiện xây dựng Nhà máy điện gió Tân Tấn Nhật tại xã Đăk Môn,
huyện ĐăkGlei, tỉnh KonTum (Kèm theo thông báo tuyển lao động).
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum thông báo tuyển lao động. Cụ thể
như sau:
1. Vị trí cần tuyển: 08 vị trí gồm
 01Giám đốc điều hành;
 01 Kỹ Thuật viên vận hành;
 01 Chủ quản an toàn;
 01 Quản lý tài chính;
 01 Chủ quản điện khí;
 01 Kỹ thuật viên sửa chữa;
 01 Quản lý nhân sự;
 01 Quản lý hành chính.
2. Địa điểm làm việc: Công trường tại Nhà máy điện gió Tân Tấn Nhật tại xã
Đăk Môn, huyện ĐăkGlei, tỉnh KonTum.
3. Điều kiện, tiêu chuẩn:
- Tốt nghiệp Đại học bách khoa; Điện lực; Xây dựng; Giao thông, Thủy Lợi,
Kế toán, Quản trị nhân sự, Luật, Quản trị kinh doanh,…
- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành: Điện, Điện tự động hóa, Cơ
khí.
- Nói viết tiếng Anh và tiếng Hoa thành thạo;
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm.
4. Quyền lợi:
- Lương theo từng vị trí việc làm;
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- Thu nhập cạnh tranh trên thị trường.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
5. Hồ sơ gồm:
Thư đăng ký dự tuyển nêu lý do lựa chọn công việc; Sơ yếu lý lịch; Bằng cấp,
Chứng chỉ phô tô; Giấy khám sức khỏe. Bản mô tả kinh nghiệm làm việc.
6. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/5/2021.
Thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum
(Địa chỉ: 01 Nguyễn Thị Định, phường Ngô Mây, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum;
ĐT: 02603.868.907) ./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- GĐ, phó GĐTT;
- Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh (p/h);
- Phòng LĐ – TB&XH các huyện, thành phố (p/h);
- Phòng TTTTLĐ (đăng tin, gửi cộng tác viên );
- Lưu: VT, DVVL.

Nguyễn Thị Nga
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