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: 65/TB-TTDVVL

Kon Tum, ngày 15

tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG
Căn cứ Thông báo số 98/TB - Đăk Psi 6, ngày 12/11/2021 của Công ty Cổ
phần Đầu tư Thủy điện Đăk Psi 6, thông báo tuyển dụng;
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum thông báo cụ thể như sau:
1. Vị trí cần tuyển: Chuyên gia, Lao động kỹ thuật cao.
2. Số lượng, địa điểm: 02 người làm việc tại tỉnh Kon Tum.
3. Điều kiện, tiêu chuẩn:
- Có Bằng Đại học trở lên hoặc tương đương; Chứng chỉ hoặc Giấy chứng
nhận tư cách kỹ thuật chuyên nghiệp tương đương chuyên ngành điện, cơ điện,
kỹ thuật;
- Có kinh nghiệm tối thiểu 05 năm;
- Có kỹ năng đàm phán, thuyết trình, làm việc nhóm;
- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc.
4. Mô tả công việc:
- Thực hiện, tổ chức, giám sát lắp đặt thiết bị cơ điện nhập khẩu trong Nhà
máy thủy điện;
- Phụ trách giám sát thi công có liên quan đến thiết bị cơ điện nhập khẩu
trong Nhà máy thủy điện;
- Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật của các thiết bị cơ điện nhập khẩu
trong suốt quá trình hoạt động của Nhà máy thủy điện.
- Tư vấn cho Công ty trong việc lựa chọn các thiết bị cơ điện hiện đại, phù
hợp với tính chất, quy mô của Dự án thủy điện;
- Tổ chức, sắp xếp hướng dẫn nhân sự khác thực hiện các công việc liên
quan đến thiết bị cơ điện nhập khẩu của Dự án thủy điện.
5. Quyền lợi được hưởng:
- Mức lương thỏa thuận; tăng lương theo hiệu quả làm việc.
- Ký HĐLĐ; tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
- Được nghỉ phép theo quy định của công ty và quy định của nhà nước;
tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty.
6. Hồ sơ bao gồm:
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- Sơ yếu lý lịch (Tiếng việt hoặc tiếng Anh) và có dán ảnh 4x6 (không quá
6 tháng);
- Bản sao giấy khai sinh, chứng chỉ các văn bằng liên quan;
- Bản sao có chứng thực CMND, sổ hộ khẩu;
- Giấy khám sức khỏe chưa quá 6 tháng;
- Đơn xin việc.
7. Nơi nộp hồ sơ: Số 79 A, đường Nguyễn Trãi, phường Thống Nhất,
TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
8. Thời hạn tuyển: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/12/2021.
Thông tin chi tiết xin liên hệ với Phòng Dịch vụ việc làm, Trung tâm Dịch
vụ việc làm tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: Tổ 3, phường Ngô Mây, TP. Kon Tum, tỉnh
Kon Tum (ĐT: 02603.868.907)./.
Nơi nhận:
- Đài PT-TH tỉnh (đưa tin);
- GĐ, PGĐ TT (biết);
- Trung tâm DVVL các tỉnh (p/h);
- Công ty CP ĐT Thuỷ điện ĐăkPxi6 (biết);
- Phòng LĐ-TB&XH các huyện, TP (p/h);
- Phòng TTTTLĐ (đăng tin, chuyển CTV);
- Lưu: VT, DVVL. Ngọc 30.
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