XÍ NGHIỆP KHAI THÁC, BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ

Số: 02 /TB - TCHC
V/v tuyển dụng nhân sự

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

Phú Yên, ngày 10 tháng 08 năm 2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
Kính gửi: - Ban giám hiệu Nhà trường.
- Và các phòng ban có liên quan.
Xí nghiệp khai thác và bảo trì đường bộ cần tuyển dụng nhân sự làm việc tại Đà Nẵng cụ thể như sau :
STT

Vị trí tuyển dụng

Số lượng

1

Giám đốc, Phó giám đốc

02

2

Trưởng ca quản lý, vận hành Hầm
đường bộ.

03

3

Trưởng phòng kỹ thuật bảo trì
thiết bị điện.

01

4

Nhân viên vận hành HT điện, máy
phát điện, thiết bị thông gió, hệ thống
chiếu sáng, biển báo điện tử….

5

6

7

10

15

Cán bộ kỹ thuật quản lý bảo trì đường,
cầu, hầm đường bộ.

10

cứu hộ giao thông.

- Mức Lương ≥ 15tr/tháng .Ưu tiên: Có kinh nghiệm quản lý , vận hành Hầm ĐB, đường cao tốc…
- Trình độ Đại học trở lên: Chuyên ngành xây dựng cầu đường; điện- điện tử, điện tử viễn thông…
- Mức Lương ≥ 12tr/tháng. Ưu tiên: Có kinh nghiệm vận hành Hầm đường bộ, đường cao tốc...
- Trình độ Đại học trở lên: Chuyên ngành điện-điện tử, Điện tử viễn thông, điện CN, cơ điện tử…
- Mức Lương ≥ 11tr/tháng. Ưu tiên: Người có kinh nghiệm.
- Trình độ Đại học trở lên: Chuyên ngành điện-điện tử, điện công nghiệp, cơ điện tử, tự động hoá, điện
tử viễn thông, công nghệ thông tin, kỹ thuật nhiệt.
- Mức Lương khởi điểm: 9tr/tháng. Ưu tiên: Người có kinh nghiệm.

Nhân viên vận hành hệ thống
quản lý hầm thông minh và giám
sát, điều phối giao thông..

Nhân viên kỹ thuật và tuần đường,

- Trình độ Đại học trở lên: Chuyên ngành XD cầu đường và các chuyên ngành có liên quan.

- Trình độ trung cấp, cao đẳng: Chuyên ngành điện-điện tử, điện công nghiệp, cơ điện tử, tự động hoá,
điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, kỹ thuật nhiệt, cấp thoát nước..
- Mức Lương khởi điểm: 8,5tr/tháng. Ưu tiên: Người có kinh nghiệm.

15

- Trình độ Đại học trở lên: Chuyên ngành xây dựng cầu đường.
- Mức Lương khởi điểm: 9tr/tháng. Ưu tiên: Người có kinh nghiệm quản lý bảo trì đường bộ.
- Trình độ trung cấp, cao đẳng: Chuyên ngành xây dựng cầu đường, máy xây dựng, cơ khí động lực..
- Mức lương khởi điểm: 8tr/tháng. Ưu tiên: Có kinh nghiệm quản lý BT đường bộ; cứu hộ cứu nạn.

8

Nhân viên sơ cấp cứu, cứu nạn

2

- Trình độ trung cấp, cao đẳng: Chuyên ngành điều dưỡng. Mức lương khởi điểm: 8tr/tháng.

9

Lái e, ái máy thi công

10

- Lái xe hạng C, Chứng ch vận hành máy thi công. Mức ương khởi điểm: 8tr/tháng.

10

CN duy tu đường bộ, NV bảo vệ

15

- Có kinh nghiệm trong công tác duy tu, bảo trì giao thông đường bộ. Mức ương khởi điểm: 7,5tr/tháng.

1/ Đi

i

ự

ể

Có trình độ, b ng cấp ph h p với chuyên ngành tuyển dụng, sức kh e tốt, không trong thời gian bị ử

hình sự.

2/ Quy n lợi đượ hưởng: Đư c hưởng ương và đầy đủ chế độ theo quy định hiện hành của Nhà nước và của công ty.
3/ Vă phò g làm vi c: Tại Đà Nẵng (Có e đưa đón từ trung tâm ên văn phòng Xí nghiệp)
4/ Hồ sơ ự tuyển: Nộp trực tiếp hoặc gửi Bưu điện theo địa ch :83 Lê Trung Kiên – Phường 1 – TP Tuy Hòa – Phú Yên.
Qua mail: tochuc83@gmail.com
Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 5/9/2019.
Mọi chi tiết vui lòng liên h đi n thoại:
- Tại Phú Yên: 0257.3825185 - 0777508862 (gặp Ms Hoàn) hoặc 0944029449 (gặp Ms Hoa)
- Tại Đã Nẵng: 0397682998 (gặp Mr Ngọc).
Trên đây à thông tin đăng k tuyển dụng của Xí nghiệp, kính đề nghị qu trường, cơ quan quan tâm giới thiệu thông tin tuyển dụng trên để giúp
Công ty chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ./.
Trân trọng !
Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu: TC-HC.

