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Lạng Sơn, ngày      tháng 11 năm 2022 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

 
Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel Chi nhánh Lạng Sơn phối hợp với Trung 

tâm Dịch vụ việc làm Lạng Sơn tuyển dụng nhân sự như sau: 

I. Vị trí tuyển dụng: (Làm việc tại TP Lạng Sơn) 

Stt Vị trí việc làm Số lượng Trình độ Mức Lương Mô tả công việc Yêu cầu 

 

1 

 

Trưởng Bưu 

cục 

 

03 nam 

 

CĐ, ĐH 

 

12 - 16 triệu 

Phát triển doanh 

thu, khai thác và 

kết nối hàng hóa, 

chăm sóc khách 

hàng trên địa bàn 

quản lý 

 

Tuổi từ  

20 đến 30 

tuổi 

 

2 

Nhân viên giao 

dịch Cửa hàng 

Viettel 

02 

 nam, nữ 

CĐ trở 

lên 

10 - 14 triệu Tư vấn bán 

hàng, các nghiệp 

vụ sau bán hàng 

Tuổi từ 

20 - 25 

ngoại hình 

ưa nhìn 

 

3 

Nhân viên 

điểm bán 

02 

nam, nữ 

TC trở 

lên 

10 - 14 triệu Bán hàng, tư vấn 

dịch vụ viễn 

thông ... 

Tuổi từ  

20 - 30 

4 NV tư vấn dịch 

vụ viễn thông 

20  

nam, nữ 

Tốt 

nghiệp 

THPT 

trở lên 

8 - 15 triệu 

theo khả 

năng tư vấn 

Thu cước, bán 

hàng, chăm sóc 

khách hàng theo 

địa bàn 

18 đến 35 

tuổi 

 

*Chế độ, quyền lợi:  

- Chính sách lương thưởng, đãi ngộ hấp dẫn 

- Được tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định pháp luật hiện hành 

*Hồ sơ bao gồm:  

- Đơn xin việc viết tay (Ghi rõ vị trí dự tuyển). 

- Sơ yếu lý lịch (Có xác nhận của địa phương). 

- Bản sao công chứng bảng điểm, bằng tốt nghiệp. 

- Giấy chứng nhận sức khỏe (Trong thời hạn 6 tháng) 

- CCCD/CMND, sổ hộ khẩu photo công chứng. 

- 04 ảnh 4x6 (Ghi rõ họ tên vào mặt sau ảnh)  



II. Địa điểm nộp hồ sơ. 

Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ việc làm  

Số: 66 đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn,tỉnh Lạng Sơn. 

Hotline: 02056.289.289 (Giờ hành chính từ thứ 2-6) 

 

Nơi nhận: 

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

- Lãnh đạo Trung tâm; 

- Phòng HC-QT (đăng tin); 

- Phòng TV,GTVL&BHTN(t/hiện); 

- Lưu: VT 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vi Hoài Nam 
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