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SỞ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI LẠNG SƠN 

TRUNG TÂM DICH VỤ VIỆC LÀM 

 

Số:          /TB-TTDVVL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                     

 

Lạng Sơn, ngày     tháng 4 năm 2022 
 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
  

Trung tâm Dịch vụ Việc Làm phối hợp Trạm Dịch vụ 2S có nhu cầu tuyển dụng 

lao động làm việc tại Lạng Sơn, cụ thể như sau:  

1. Vị trí tuyển dụng 

Thợ máy, gầm điện, điều hòa: 01 người. 

2. Yêu cầu 

Nam từ 20 tuổi trở lên, sức khỏe tốt, chăm chỉ, nhiệt tình có đam mê với sửa 

chữa ô tô (chưa có kinh nghiệm được đào tạo). 

3. Quyền lợi 
 - Lương thưởng hấp dẫn, môi trường làm việc chuyên nghiệp. 

 - Nghỉ các ngày lễ tết theo quy định 

 - Được cấp phát đầy đủ áo đồng phục, đồ bảo hộ lao động, trang thiết bị vật tư. 

 - Được đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của luật lao động 

 - Chế độ làm việc ngoài giờ: theo luật lao động Việt Nam hiện hành 

 - Hình thức trả lương: trả bằng tiền mặt vào ngày cuối tháng 

 - Chế độ nâng lương: Hàng năm công ty xét tăng lương từ 6 tháng đến 1 năm 

tuỳ thuộc vào kết quả công việc của từng cá nhân 

 - Giờ làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ Chủ nhật + Sáng: 8h00 - 12h00 + 

Chiều: 13h30 - 17h30. 

Người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm vui lòng liên hệ để được hỗ trợ: 

Trung tâm Dịch vụ việc làm - Số 66 đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, Tp Lạng 

Sơn, Lạng Sơn. Điện thoại: 0205.3871.418; Chị Kiều (Phó Trưởng phòng TVGTVL, 

DN, BHTN): 0918.223.858. 

 

Nơi nhận: 

- UBND các xã, phường, TT (phối hợp) 

- Lãnh đạo Trung tâm; 

- Các phòng chuyên môn (t/hiện); 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Vi Hoài Nam 
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