BƯU ĐIỆN TỈNH KON TUM

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Để bổ sung nhân sự có năng lực, đáp ứng yêu cầu công việc, Bưu điện tỉnh Kon Tum có nhu cầu tuyển dụng:
1/ Thông tin chung:
Vị trí

Giao dịch viên

Lái xe

Số
lượng

Điều kiện bắt buộc
- Độ tuổi không quá 30 tuổi;
- Chứng chỉ tiế ng Anh trình
đô ̣ B trở lên;
- Chứng chỉ tin học văn
phòng trình độ B trở lên;
- Có sức khỏe tốt;
- Nam: cao 1.65m; cân nặng:
52kg trở lên.
- Nữ: cao: 1.57m; cân nặng:
45kg trở lên.
- Có các kỹ năng: kỹ năng
giao tiếp, làm việc nhóm.
- Ưu tiên Nữ

- Độ tuổi không quá 30 tuổi;
- Có sức khỏe tốt;
- Nam: cao 1.65m; cân nặng:
52kg trở lên.
- Nữ: cao: 1.57m; cân nặng:
45kg trở lên.
- Có các kỹ năng: kỹ năng
giao tiếp, làm việc nhóm.
- Ưu tiên Nam

Điều kiện riêng

Đia điểm làm việc

Quyền lợi được hưởng

- Tốt nghiệp Đa ̣i ho ̣c trở lên chuyên chuyên
ngành thuộc khối ngành kinh tế, Quản trị
kinh doanh thương mại, marketting hoặc
tương đương.
- Nắm vững các qui định có liên quan đến
Bưu điện thành phố
công việc.
và các bưu điện
- Hiểu rõ hệ thống bộ máy tổ chức kế toán
huyện
của đơn vị và hiểu được hệ thống tổ chức bộ
máy kế toán của toàn TCT.
- Hiể u rõ tổ chức hoa ̣t đô ̣ng sản xuấ t kinh
doanh và đinh
̣ hướng phát triể n của Tổ ng
Công ty, Bưu điê ̣n tỉnh.

- Tiền lương: Theo Quy
chế phân phối tiền lương
của Bưu điện tỉnh Kon
Tum.
- Được đóng BHXH,
BHYT, BHTN theo quy
định của Nhà nước.

Trình độ:
- Giấ y phép lái xe, tố i thiể u bằ ng B2
Hiểu biết:
- Hiể u rõ các quy đinh
̣ về an toàn giao thông
đường bô ̣
- Nắ m đươ ̣c các sản phẩ m kinh doanh trong Trung tâm KT-VC
và các bưu điện
ngành bưu chiń h
huyện
- Thông tha ̣o giao thông ta ̣i điạ phương
- Hiểu biết về ngành Bưu điện.
- Hiể u rõ tổ chức hoa ̣t đô ̣ng sản xuấ t kinh
doanh và đinh
̣ hướng phát triể n của Tổ ng
Công ty, Bưu điê ̣n tin̉ h.

- Tiền lương: Theo Quy
chế phân phối tiền lương
của Bưu điện tỉnh Kon
Tum.
- Được đóng BHXH,
BHYT, BHTN theo quy
định của Nhà nước.

- Độ tuổi không quá 30 tuổi;
- Chứng chỉ tiế ng Anh trình
đô ̣ B trở lên;
- Chứng chỉ tin học văn
phòng trình độ B trở lên;
- Có sức khỏe tốt;
- Nam: cao 1.65m; cân nặng:
52kg trở lên.
- Nữ: cao: 1.57m; cân nặng:
45kg trở lên.
- Có các kỹ năng: kỹ năng
giao tiếp, làm việc nhóm.
- Ưu tiên Nam

Bưu tá

- Hiểu được các dịch vụ và cấu trúc mạng
vận chuyển dịch vụ bưu chính của toàn
TCT.
- Nắm rõ các qui định, quy trình nghiệp vụ
bưu chính do TCT ban hành và các dịch vụ
khác mà bưu điện cung cấp được giao thực
hiện.
- Nắm vững các chỉ tiêu chất lượng trong
quy trình chuyển phát, giao nhận bưu chính Trung tâm KT-VC
và các bưu điện
và các dịch vụ khác được giao.
- Cập nhật kịp thời các quy định có liên huyện
quan đến nghiệp vụ.
- Nắm được các quy định chung về công tác
ATVSLĐ, PCCN nơi làm việc.
- Sử dụng thành thạo các trang thiết bị được
cung cấp phục vụ cho công việc.
- Thông thuộc địa bàn phục vụ, nắm vững
khu vực phát từ 1 đến 2 đường thư.
- Hiểu biết về ngành Bưu điện

- Tiền lương: Theo Quy
chế phân phối tiền lương
của Bưu điện tỉnh Kon
Tum.
- Được đóng BHXH,
BHYT, BHTN theo quy
định của Nhà nước.

2/ Hồ sơ dự tuyển:
1. Đơn xin xét tuyển (do chính người lao động viết tay).
2. Bản sơ yếu lý lịch rõ ràng, hợp lệ theo mẫu quy định.
3. Phiếu thông tin (theo mẫu).
4. Giấy khám sức khoẻ của các cơ sở y tế có thẩm quyền (các Trung tâm Y tế quận, huyện trở lên, thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày
nộp hồ sơ).
5. Bản sao có công chứng các giấy tờ:
a) Giấy khai sinh.
b) Văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo (văn bằng chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch công chứng).
c) Lý lịch cá nhân, sinh viên, phiếu điểm học tập theo các văn bằng.
d) Chứng minh nhân dân, sổ đăng ký hô ̣ khẩ u

đ) Các giấy tờ chứng nhận có liên quan đến quan hệ lao động như: Sổ lao động, sổ Bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận thời gian đóng bảo hiểm,
xác nhận thời gian và quá trình công tác của đơn vị mà người tham gia dự tuyển đã làm trước đó....(nếu có).
6) Hai ảnh màu 3x4 (chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

7) Hình thức thi tuyển:
Xét duyê ̣t hồ sơ, thi viết và phỏng vấn trực tiếp.
Nội dung thi viết gồm 3 môn: Chuyên môn, Tiếng Anh và Tin học .
3/ Thời gian địa điểm và phương thức nhận hồ sơ:
Hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Tổ chức - Hành chính BĐT Kon Tum, 70 Lê Hồng Phong, Phường Quyết Thắng, TP. Kon Tum, tỉnh
Kon Tum đến hết ngày 13/02/2018.

Mọi chi tiết liên hệ:
- Chị Huyền ĐT: 0603.862132, DĐ: 01234.242.779;
- Chi ̣Diễm ĐT: 0603.862357, DĐ: 01278.759.399.

Mẫu thông tin ứng viên- Vietnam Post

THÔNG TIN ỨNG VIÊN
Vị trí dự tuyển /Đơn vị: .................................................... Mã vị trí: ……………

Ảnh 3x4
(Bắt buộc)

Nguyện vọng - Vị trí dự tuyển/Đơn vị: ….........................................................

THÔNG TIN CÁ NHÂN:
Họ và tên: ............................................................................................................................
Số CMTND:…………………. Ngày cấp:…………….…… Nơi cấp:…………………
Ngày sinh:……………….……Nơi sinh: ..............................................................................
Quê quán: ………….........….. Giới tính:

Nam

Nữ

Hộ khẩu thường trú: ........................................................................................................
Nơi ở hiện nay: ...................................................................................................................
ĐT di động:……………….…… ĐT cố định:………………Email: ................................
Người liên hệ khẩn cấp khi cần: .....................................................................................
Quan hệ…………………………… Số điện ĐT.........................................
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO
Thời gian
(Từ-đến)

Trường/Đơn vị đào
tạo

Chuyên ngành

(Bao gồm cả cấp PTTH)

Trình độ Hệ đào tạo
học vấn

Xếp
loại

KỸ NĂNG
Ngoại ngữ:
Anh văn:......... Chứng chỉ
B
C
Ngoại ngữ khác: ………………………………
Tin học văn phòng:

Thành thạo

Khá

TOEIC

TOEFL

Trung bình

IELTS (Điểm: ………….. )

Không biết
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Kỹ năng:

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC: (Bắt đầu từ công việc gần đây nhất)
Thời gian

Tên công ty

Vị trí/Chức vụ

Nêu nhiệm vụ chính

Từ…………..
Đến…………

Từ…………..
Đến…………

Từ…………..
Đến…………

Công việc gần nhất:
Đang làm
Lý do chấm dứt:……………………………..

Đã chấm dứt
Mức lương: ……………………………………………….

THÀNH TÍCH, PHẦN THƯỞNG , HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

Năm

QUAN HỆ GIA ĐÌNH: (Bố mẹ, anh chị em ruột, vợ, chồng)
STT

Họ và tên

Quan hệ

Năm sinh

Nghề nghiệp - Nơi công
tác

Nơi ở (Tỉnh, TP)

THÔNG TIN THAM KHẢO Vui lòng cung cấp 3 người tham khảo (không phải là người thân)

biết rõ về quá trình làm việc của bạn mà chúng tôi có thể liên hệ:
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STT

Họ và tên

Quan hệ

Chức vụ/Nơi làm việc

Số điện thoại /email
liên hệ

THÔNG TIN THAM KHẢO KHÁC
1.Bạn biết đến thông tin tuyển dụng của chúng tôi từ kênh thông tin?
Vnpost.vn
Vietnamworks.com
Website khác (ghi rõ)……………..…….
Bạn bè
Báo chí (ghi rõ)………….….….
Khác (ghi rõ)……………………………..
Tôi xin cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác và đầy đủ.
Ngày

tháng

năm

Chữ ký

