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THÔNG BÁO
V/v: tuyển cán bộ cho bộ phận Quan hệ công chúng
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Vị trí công tác cần tuyển:

I.

1. Cán bộ bộ phận Quan hệ công chúng

01 người

Điều kiện dự tuyển:

II.

- Là nam giới đã tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học ;
- Có trình độ tin học và tiếng Anh đáp ứng yêu cầu chuyên môn;
- Có kỹ năng giao tiếp (ưu tiên những ứng viên đã tham gia các hoạt động truyền
thông cho các sự kiện);
- Có lòng yêu nghề và có nguyện vọng làm việc lâu dài tại trường;
- Có sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc;
Quyền lợi khi trở thành cán bộ cơ hữu của nhà trường

III.

Cán bộ cơ hữu được hưởng mức lương, thưởng hấp dẫn; được tham gia đóng bảo hiểm
xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của nhà nước.
IV.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

1. Đơn dự tuyển (viết tay);
2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh, có xác nhận của địa phương (không quá 6 tháng tính đến
ngày nộp hồ sơ);
3. Giấy khai sinh (bản sao);
4. Giấy chứng nhận sức khỏe (không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);
5. Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp (bản sao công chứng);
6. Bảng điểm (bản sao công chứng);
7. 02 ảnh 3x4 (cm);
8. 02 phong bì có dán tem ghi điện thoại, địa chỉ người nhận;
9. Các chứng chỉ, giấy chứng nhận, giấy khen (nếu có);
(đề nghị sắp xếp các giấy tờ trong hồ sơ theo thứ tự đã nêu)
V.

Lệ phí dự tuyển:

VI.

Thời gian đăng ký dự tuyển:

VII. Thời gian thi tuyển (dự kiến):

350.000 đồng/người
Từ 23/10/2014 đến 10/11/2014
Từ 11/11/2014 đến 15/11/2014

Nơi nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:
Tổ Nhân sự, Phòng Tổ chức - Hành chính
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Số 36 Đường Dân lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - Hải Phòng
Điện thoại: 031.3622821 – 0912.086.450 (cô Lê)
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

Hình thức thi tuyển
Vòng 1: Thi viết (kiểm tra trình độ chuyên môn).
Vòng 2: Thi nghiệp vụ (Kiểm tra năng lực thực hành)
Vòng 3: Thi Tin học văn phòng
Vòng 4: Phòng vấn (đối với các ứng viên có điểm thi vòng 1, vòng 2 và vòng 3 đạt từ
điểm trung bình trở lên)

