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TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Số: 39/TB-TTDVVL

Kon Tum, ngày 24 tháng 8

năm 2021

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG
1. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum, Thông báo tuyển các vị trí
việc làm như sau:
* Việc làm trong tỉnh
- Vị trí cần tuyển: Kế toán tổng hợp; Kế toán trưởng; Kế toán viên; Nhân
viên thị trường; Nhân viên thiết kế thi công quảng cáo; Nhân viên thiết kế nội
thất; Kỹ sư điện, nước; Kỹ thuật viên ô tô; Công nhân khai thác mủ cao su.
- Điều kiện, yêu cầu: Nam/nữ, từ 18 tuổi trở lên, tốt nghiệp từ Trung học
phổ thông và có trình độ chuyên môn phù hợp với từng vị trí.
- Mức lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn.
- Nơi làm việc: Công ty CPĐTPT Duy Tân làm việc tại huyện Ia HDrai;
Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp huyện IaHDrai làm việc tại huyện Ia HDrai;
Công ty Cổ phần Đường Kon Tum; Xí nghiệp May Kon Tum.
* Xuất khẩu lao động: Trung tâm thường xuyên tư vấn về các điều kiện
tiêu chuẩn đi làm việc có thời hạn tại Đài Loan, Nhật Bản.
2. Trung tâm tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng
lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, gặp khó khăn do
đại dịch COVID-19. Người lao động nộp hồ sơ trực tiếp tại:
- Văn phòng tại huyện Ngọc Hồi: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo
dục thường xuyên huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.
- Văn phòng tại huyện Kon Plông: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo
dục thường xuyên huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon
Tum, số 01 đường Nguyễn Thị Định, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: Phòng Dịch vụ việc làm - 02603.868.907; Phòng Bảo hiểm thất
nghiệp - 02603. 916. 883./.
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.
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