
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG 

 

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

 
            

 
 Sóc Trăng, ngày  24  tháng 12 năm 2018 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long có nhu cầu tuyển 
dụng nhân viên vào các vị trí làm việc tại Khu Đô thị 5A, Phường 4, thành phố Sóc Trăng, 
tỉnh Sóc Trăng như sau: 

STT VỊ TRÍ 
SỐ 

LƯỢNG 
TUỔI 

TRÌNH 
ĐỘ 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC 

1. 
Kĩ sư giám 
sát công trình

05 nam 22 - 40 
Đại học 

xây dựng 

Giám sát công trình xây 
dựng nhà và thi công hạ 
tầng.  
Ưu tiên: có kinh nghiệm và 
biết làm hồ sơ công trình. 

2. Bảo vệ 05 nam 22 - 40 
Lớp 9             
trở lên 

Làm việc theo ca, phụ trách 
tuần tra an ninh.  

Ưu tiên: bộ đội xuất ngũ và 
có chứng nhận nghiệp vụ 
bảo vệ. 

3. 
Kỹ thuật 
 cơ điện 

02 nam 20 - 35 
Trung 

cấp nghề 
điện 

Công tác bảo trì và xử lý sự 
cố liên quan đến điện.  

Ưu tiên: có kinh nghiệm 
phụ trách kỹ thuật điện ở các 
công trình xây dựng 

* Hồ sơ xin việc gồm có: 
1. Đơn xin việc, Sơ yếu lý lịch có xác minh của địa phương 
2. Giấy chứng nhận sức khỏe (thời gian không quá 3 tháng) 
3. Giấy xác nhận hạnh kiểm của công an địa phương 
6. Bản sao: văn bằng, chứng chỉ, hộ khẩu,CMND, quyết định xuất ngũ (nếu có) 
7. 03 hình 3x4 (thời gian chụp không quá 6 tháng) 

* Nơi nhận hồ sơ: 

Thời gian nhận hồ sơ: từ 25/12/2018 đến hết ngày 28/02/2019. 

Nơi nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Hành chánh - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 
triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.  Địa chỉ: số 02 – Lô KTM 06, đường số 6, KĐT 5A, 
phường 4, thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng; Điện thoại: (0299) 3627999. 

   
 
 
 
 
 

 


