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: 75/TB-TTDVVL

Kon Tum, ngày 17 tháng12 năm 2021

THÔNG BÁO
Tuyển lao động đi làm việc tại tỉnh Đăk Lăk
Căn cứ Công văn số 12.11/TKDL, ngày 12 tháng 12 năm 2021 của Công ty
TAEKWANG VINA Chi nhánh Đăk Lăk Về việc hỗ trợ tuyển dụng người lao
động đi làm việc tại tỉnh Đăk Lăk;
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum thông báo tuyển lao động phổ
thông làm việc tại tỉnh Đăk Lăk, cụ thể như sau:
1. Số lượng cần tuyển: 2.000 lao động
2. Vị trí tuyển dụng: Công nhân sản xuất giày thể thao
3. Điều kiện, tiêu chuẩn
- Độ tuổi: 18 - 45; Giới tính: Nữ
- Sức khỏe tốt, siêng năng, chịu được áp lực công việc; không yêu cầu kinh
nghiệm. Sau khi được nhận vào Công ty, người lao động sẽ được đào tạo nghề.
4. Mức lương và chế độ phúc lợi:
- Tổng thu nhập: Từ 7,5 triệu trở lên (Mức thu nhập trong tháng phụ thuộc
vào năng lực, siêng năng và thời gian làm tăng ca của người lao động)
- Chế độ phúc lợi: Theo Luật lao động Việt Nam và quy định của doanh
nghiệp.
- Trong thời gian tham gia đào tạo, người lao động được hỗ trợ học nghề
và hưởng lương theo quy định của công ty.
5. Chế độ ưu đãi:
- Người lao động có nguyện vọng đi làm sẽ được Trung tâm Dịch vụ việc
làm hỗ trợ, hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ.
- Được Công ty hỗ trợ nhà ở trong thời gian đầu và một số chính sách khác.
6. Thời gian tuyển dụng: Từ tháng 12/2021
7. Hồ sơ bao gồm:
- Đơn xin việc; Sơ yếu lý lịch;
- Chứng minh nhân dân (CCCD); Hộ khẩu;
- Giấy xác nhận hạnh kiểm (Có xác nhận của Công an địa phương);

- Các văn bằng chứng chỉ pho to công chứng (nếu có);
- Ảnh 4 x 6 chụp trong vòng 6 tháng gần tháng.
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh
Kon Tum - Địa chỉ: Tổ 3, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon
Tum; số điện thoại liên hệ: 02603.868.907)./.

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (B/c);
- Phòng Lao động – TB&XH huyện, thành phố (p/h);
- Phòng TTTTLĐ (đăng tin, chuyển cộng tác viên);
- Lưu: VT, DVVL.

Nguyễn Thị Nga

