
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 9 năm 2022 
 

THÔNG BÁO 

TUYỂN LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC 

NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG  

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn phối hợp cùng Công ty cổ phần 

Cung ứng nhân lực quốc tế thương mại (SoNa). Thông báo tuyển lao động đi làm 

việc có thời hạn tại nước Rumania năm 2022 cụ thể như sau: 

 Ngành nghề và mức lương cơ bản:  Danh mục đính kèm 

TT 
Danh mục 

nghề 

Lương /tháng  

(chưa bao gồm: làm 

thêm giờ) 

Tổng thu nhập/tháng  

( Bao gồm làm thêm giờ) 

USD VNĐ (đồng) USD VNĐ( Đồng ) 

1 

Thợ hàn 

3G/FCAW 

lót sứ 

700-720  

16.300.000- 

16.700.000  

1000 23.000.000 

2 
Thợ kết cấu 

lắp ráp tàu 
700-720 

16.300.000- 

16.700.000 

1000 23.000.000 

3 Thợ lắp ống 800-820 
18.600.000-

19.100.000 

1100 25.300.000 

4 Thợ hàn 6G 900 20.930.000 1200 27.600.000 

1. Nơi làm việc: Công ty đóng tàu tại Rumani. 

2. Điều kiện tuyển dụng:  
-  Nam, tuổi từ 21 đến 45 (tính từ năm 1977 đến 2001), cao 160 cm trở lên, nặng 

50kg trở lên. 

- Có sức khoẻ tốt, không mắc bệnh như viêm gan B, C; HIV/AIDS; Lao phổi; 

Tim; Các bệnh truyền nhiễm, không có các hình săm trên cơ thể.... 

- Ưu tiên những người có kinh nghiệm, có bằng cấp hoặc chứng chỉ nghề, đã đi 

làm việc ở nước ngoài. 

3. Quyền lợi và nghĩa vụ: 
- Thời hạn hợp đồng là 02 năm và được gia hạn đến nhiều năm theo trình độ tay 

nghề, ý thức làm việc và nhu cầu của Chủ sử dụng. 

-  Thời gian làm việc: 08h/ngày, 05 ngày/tuần.  

-  Làm thêm giờ: Được chủ sử dụng bố trí làm thêm giờ hàng ngày, làm thêm 

trong các ngày nghỉ, lễ theo quy định của Luật pháp nước sở tại đối với lao 

động nước ngoài. 



-  Được chủ sử dụng trợ cấp tiền ăn, chỗ ở và các chi phí liên quan khác theo 

Luật pháp nước sở tại. 

-  Được chủ sử dụng đài thọ tiền vé máy bay lượt đi và lượt về khi người lao 

động hoàn thành hợp đồng.  

-  Được chủ sử dụng cung cấp các loại bảo hiểm theo Luật pháp nước sở tại. 

- Được miễn phí đào tạo tay nghề và nơi ở trong thời gian đào tạo 1.5 tháng 

đối với những lao động nghề thợ hàn 3G và thợ lắp vỏ tàu nếu tay nghề chưa 

đạt yêu cầu. 

5. Tổng số tiền nộp trước khi xuất cảnh : 3000 USD (số tiền này công ty 

hướng dẫn hồ sơ vay tại ngân hàng chính sách không cần thế chấp, lãi suất 

0,066%/năm và 6 tháng sau mới phải trả dần gốc và lãi). 

6. Thời gian tuyển chọn:  

- Thời gian tuyển: Liên tục nhận hồ sơ đăng ký. 

7. Thời gian xuất cảnh dự kiến: Khoảng 03 tháng sau khi người lao động 

hoàn tất đầy đủ hồ sơ. 

8. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:  Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu kèm theo), CMTND 

phô tô hoặc Hộ chiếu phô tô, Bằng cấp hoặc chứng chỉ nghề (nếu có), 10 ảnh thẻ 

nền trắng 4cm x 6cm. 

 

Người lao động có nhu cầu đi làm việc có thời hạn tại Rumania 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, tỉnh Lạng Sơn. Điện thoại: 0205.3871.418 

 
Nơi nhận: 
- UBND các xã, phường, TT (phối hợp); 

- Lãnh đạo Trung tâm; 

- Các phòng chuyên môn (t/hiện); 

- Lưu: VT 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hoàng Thị Bích Loan 
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