
CÔNG TY TƯ VẤN GIAO THÔNG MIỀN TRUNG
Địa chỉ: Số 08 Lương Đình Của - TP Đồng Hới - Quảng Bình

Điện thoại: 0988 068 788  - Email: tvgtmientrung@gmail.com

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNGTHÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
CơCơ hộihội việcviệc làmlàm ngayngay chocho cáccác KỹKỹ sưsư chuyênchuyên ngànhngành giaogiao thôngthông; ; KiếnKiến trúctrúc sưsư qquy hoạchuy hoạch

Số Số lượnglượng: 02 : 02 ngườingười

-- KỹKỹ sưsư giaogiao thôngthông:: 0101 ngườingười

-- KiếnKiến trúctrúc sưsư quyquy hoạchhoạch:: 0101 ngườingười

 Tốt Tốt nghiệpnghiệp ĐĐại ại họchọc trở lên chuyên trở lên chuyên ngànhngành giaogiao thôngthông, , kiếnkiến trúctrúc

 Được Được đàođào tạotạo chuyênchuyên sâusâu nângnâng caocao trìnhtrình độđộ, , kỹ năng chuyên môn nghiệp kỹ năng chuyên môn nghiệp vụvụ theotheo nhunhu cầucầu củacủa CôngCông tyty

MứcMức lươnglương: : ThỏaThỏa thuậnthuận..

1. Yêu cầu: 1. Yêu cầu: 

 Sử Sử dụngdụng thànhthành thạothạo cáccác phầnphần mềm: Autocadmềm: Autocad, , ExcelExcel, , Word, ...Word, ...

 ƯuƯu tiêntiên:: ĐãĐã cócó kinhkinh nghiệmnghiệm thiếtthiết kếkế cáccác côngcông trìnhtrình giaogiao thông,thông, kiếnkiến trúctrúc;; ĐãĐã đượcđược cấpcấp ChứngChứng chỉchỉ hànhhành
nghềnghề trongtrong hoạthoạt độngđộng xâyxây dựngdựng đốiđối vớivới cáccác lĩnhlĩnh vựcvực cócó liênliên quanquan;; SửSử dụngdụng đượcđược cáccác phầnphần mềmmềm thiếtthiết kếkế
chuyênchuyên ngànhngành (VnRoad(VnRoad;; MidasMidas CivilCivil;; ……))

22.. QuyềnQuyền lợilợi::

 ĐượcĐược hưởnghưởng đầyđầy đủđủ cáccác chếchế độđộ theotheo quyquy địnhđịnh củacủa NhàNhà nnướcước (Bảo(Bảo hiểmhiểm xãxã hộihội;; bảobảo hiểmhiểm yy tếtế;; ......))

 CóCó môimôi trườngtrường làmlàm việcviệc tốttốt đểđể phátphát triểntriển kỹkỹ năngnăng nghềnghề nghiệpnghiệp..

33.. HồHồ sơsơ xinxin việcviệc gồmgồm::

 ĐơnĐơn xinxin việcviệc vàvà BảnBản kêkê kinhkinh nghiệmnghiệm côngcông táctác,, kỹkỹ năngnăng vàvà sởsở trườngtrường nghềnghề nghiệpnghiệp củacủa bảnbản thânthân;;

 SơSơ yếuyếu lýlý lịchlịch tựtự thuậtthuật (Có(Có xácxác nhậnnhận củacủa chínhchính quyềnquyền địađịa phươngphương nơinơi cưcư trútrú ));;

 BảnBản saosao cáccác vănvăn bằng,bằng, chứngchứng chỉchỉ ((ccôngông chứng)chứng);; CCMNDMND hoặchoặc ThẻThẻ căncăn cướccước côngcông dândân ((ccôngông chứng)chứng);;

 GiấyGiấy khámkhám sứcsức khỏekhỏe (Theo(Theo mẫumẫu củacủa BộBộ yy tếtế cấpcấp vàvà còncòn thờithời hạnhạn 0606 thángtháng trởtrở lạilại))..

44.. NhậnNhận hồhồ sơsơ::

ThờiThời giangian nhậnnhận hồhồ sơsơ:: TừTừ ngàyngày 0101//1212//20202020 (Trong(Trong giờgiờ hànhhành chính)chính)

 HồHồ sơsơ nộpnộp tạitại:: CôngCông tyty TNHHTNHH TưTư vấnvấn giaogiao thôngthông MiềnMiền TrungTrung

 ĐịaĐịa chỉchỉ:: 0808 LươngLương ĐìnhĐình CủaCủa –– TThànhhành phốphố ĐồngĐồng HớiHới –– TỉnhTỉnh QuảngQuảng BìnhBình..

LưuLưu ýý:: HồHồ sơsơ khôngkhông trảtrả lạilại

MọiMọi chichi tiếttiết liênliên hệhệ:: MrMr.. PhươngPhương:: 09880988..068068..788788

GIÁMGIÁM ĐỐCĐỐC

ThSThS.. LêLê HàHà PhươngPhương


