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

Số: 19/TB-TTDVVL

Kon Tum, ngày 29 tháng4 năm 2021

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum, Thông báo tuyển các vị trí việc
làm như sau:
1. Việc làm trong tỉnh:
- Vị trí cần tuyển: Nhân viên Văn phòng; Nhân viên hành chính - nhân sự;
Kế toán văn phòng; Kế toán tổng hợp; Kỹ thuật điện; Kỹ thuật nước; Kỹ sư hóa
chất; Kỹ thuật quản lý trang trại; Lái xe nâng, xúc lật; Công nhân trang trại;
Công nhân May mặc công nghiệp; Nhân viên bảo vệ; Nhân viên tạp vụ.
- Điều kiện, yêu cầu: Nam/nữ tuổi từ 18 tuổi trở lên, tốt nghiệp từ Trung
học phổ thông trở lên và có trình độ chuyên môn phù hợp với từng vị trí.
- Mức lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn.
- Chế độ phúc lợi: Theo Luật lao động và quy định của doanh nghiệp.
- Nơi làm việc: Trung tâm Dịch vụ Hành chính Hội nghị tỉnh Kon Tum làm
việc tại thành phố Kon Tum; Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Ia
H’Drai làm việc tại huyện Ia H’Drai;..
2. Việc làm ngoài tỉnh:
- Công việc: Lao động phổ thông: Sản xuất đồ gỗ gia dụng về nội thất; Sản
xuất giày da(Kinh nghiệm).
- Điều kiện, yêu cầu: Nam/nữ; Tuổi từ 18 đến 45 tuổi. .
- Mức lương: Từ 7.500.000VNĐ/tháng trở lên.
- Các chế độ phúc lợi: Theo Luật lao động và quy định của Công ty.
Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh
Kon Tum, số 01 đường Nguyễn Thị Định, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
(Điện thoại: 02603.868.907)./.
Nơi nhận:
- Đài PT-TH tỉnh (đưa tin);
- Lãnh đạo Trung tâm;

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Phòng LĐ-TB&XH các huyện, thành phố (p/h);
- Các phòng chuyên môn thuộc TT (T/h);
- Lưu: VT, DVVL. Naly .16.

Huỳnh Anh Triết

