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THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG 
 

I. Vị trí cần tuyển: Thí nghiệm, kiểm định; số lượng: 01  

II. II. Yêu cầu: 

 - Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt; 

 - Có trình độ chuyên môn chuyên ngành xây dựng từ cao đẳng trở lên; có chứng chỉ 

Thí nghiệm viên về xác định tính chất cơ, lý, hóa vật liệu xây dựng, đất, …  

 - Ưu tiên: Nữ, nhanh nhẹn, có kinh nghiệm trong công tác thí nghiệm, kiểm định và 

có khả năng giao tiếp tốt khi tiếp xúc với khách hàng. 

III. Thời gian làm việc và thu nhập: 

- Thời gian làm việc: Vào các ngày làm việc trong tuần theo quy định hiện hành. 

- Lương: Thỏa thuận 

IV. Hồ sơ gồm có: 

 - Bản lý lịch có xác nhận của địa phương. 

 - Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được 

khám sức khỏe chứng nhận theo quy định. 

 - Phô tô công chứng giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. 

 - Bản phô tô công chứng bằng cấp, chứng chỉ ... 

 - Bản phô tô công chứng hộ khẩu thường trú. 

 - Đơn xin việc làm. 

 - 02 ảnh 3x4. 

 

Thời gian đăng ký và nhận hồ sơ vào các ngày làm việc trong tuần (hạn nộp hồ sơ 

chậm nhất đến ngày 30/5/2022). 

  

*Mọi chi tiết xin liên hệ:   

 - Phòng Hành chính và Quản lý nhà 

 - Địa chỉ: Số 347 Võ Văn Kiệt, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 - ĐT: 0252.3.722336. 

     

Nơi nhận: 

- Sở Xây dựng (b/c); 

- Ban GĐ, các phòng nghiệp vụ; 

- Niêm yết tại bảng thông báo của đơn vị; 

- Website Sở Xây dựng (đề nghị); 

- Lưu: VT,TC. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Nguyễn Văn Ty 
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