
SỞ XÂY DỰNG BÌNH THUẬN 

VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG 
TỈNH BÌNH THUẬN 

Số: 284/TB-VQHXD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.         

                Bình Thuận, ngày 29 tháng 9 năm 2022 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

 

1. Vị trí, số lượng cần tuyển: 

- Kiến trúc sư; Số lượng: 03 người. 

- Kỹ sư Điện; Số lượng: 01 người 

- Nhân viên tổng hợp; Số lượng: 01 người. 

2. Tiêu chuẩn tuyển: 

 Vị trí Kiến trúc sư: 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên; 

- Sức khỏe tốt. 

 Vị trí Kỹ sư điện: 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành điện dân dụng, điện công 

nghiệp; 

- Sức khỏe tốt. 

 Vị trí Nhân viên tổng hợp: 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành kế toán, tài chính – kế toán, quản 

trị kinh doanh; 

- Sức khỏe tốt. 

3. Hồ sơ gồm có: 

- Đơn xin việc làm; 

- Bản Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương; 

- Phiếu khám sức khoẻ của bệnh viện tuyến huyện hoặc tương đương trở lên; 

- Bản sao có chứng thực Căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân 

dân; 

- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ; 

- Bản sao chứng thực bảng điểm kết quả học tập (nếu có); 
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- 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 hết ngày 14/10/2022). 

* Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 0252.3825866 

Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận thông báo đến người lao động có 

nhu cầu làm việc và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tuyển dụng, liên hệ để được 

hướng dẫn cụ thể trước khi đến nộp hồ sơ./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban lãnh đạo Viện; 

- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ; 

- Niêm yết tại bảng thông báo của đơn vị: 

- Website Sở Xây dựng (đề nghị); 

- Lưu: VT. 

 

 

 

VIỆN TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
 

Phạm Thành Bắc 
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