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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN
 Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu   Giang
 Tel: 0711.3953 200 - 3953 080  Fax: 0711.3953.200
 Website: www.vttu.edu.vn

  
    

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  
      

  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN được thành lập theo Quyết định số 196/QĐ – TTg ngày
18/02/2008 của Thủ tướng chính phủ. Hiện trường đang đào tạo 10 ngành trình độ đại học, 04
ngành trình độ cao đẳng hệ chính quy. Hiện tại Trường đang cần tuyển các vị trí và tiêu chuẩn
sau:

  

1. Vị trí cần tuyển:

        
    -  Vị trí 1:  - Chuyên viên làm việc tại Trung tâm Thực hành Y Dược

  

Số lượng: 04

  
    
    -  Vị trí 2:  - Kỹ thuật viên làm việc tại Trung tâm Thực hành Y Dược

  

Số lượng: 02
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2. Yêu cầu tuyển dụng:

  

Đối với vị trí 1:

    
    -  Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Dược sĩ, Hóa dược loại khá trở lên (ưu tiên tốt
nghiệp Thạc sĩ).   

  

Đối với vị trí 2:

    
    -  Tốt nghiệp trung cấp chính quy chuyên ngành Dược sĩ (loại khá trở lên).  

  

Yêu cầu chung:

    
    -  Thành thạo vi tính văn phòng, có chứng chỉ A Tin học trở lên;  

    
    -  Có chứng chỉ B Anh Văn trở lên;  

    
    -  Linh hoạt, giao tiếp tốt;  

    
    -  Năng động, có khả năng chịu được áp lực cao, đáp ứng được yêu cầu công việc, có
nguyện vọng làm việc lâu dài tại Trường.   

  

3. Hồ sơ xin việc gồm có:

    
    -  01 Đơn xin việc ( đánh máy);  

    
    -  01 Bản tự đánh giá, nhận xét năng lực cá nhân (đánh máy);  
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    -  01 Bản chính Giấy chứng nhận sức khỏe từ bệnh viện huyện trở lên có thời hạn không quá
06 tháng kể từ ngày chứng nhận đến ngày nộp hồ sơ;   

    
    -  02 Bản sao CMND (có chứng thực);  

    
    -  02 Bản sao hộ khẩu (có chứng thực);  

    
    -  01 Bản chính sơ yếu lý lịch có dán ảnh (có xác nhận của chính quyền địa phương);   

    
    -  01 Bản sao các văn bằng, bảng điểm và các chứng chỉ (có chứng thực);   

    
    -  02 Ảnh 3x4;  

  

Tất cả các bản sao (có chứng thực) có thời hạn không quá 06 tháng kể từ ngày chứng
thực đến ngày nộp hồ sơ.

  

Liên hệ các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 7, sáng từ 08h00– 12h00, chiều từ
13 h00– 17h00)
.

  

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/06/2015.

  

• Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính. Tel: 07113.953.200.

  

Ghi chú: 

  

- Chỉ gọi phỏng vấn đối với những hồ sơ đạt yêu cầu, không trả lại những hồ sơ không
được gọi phỏng vấn.
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- Ghi rõ ngoài bìa hồ sơ tên vị trí ứng tuyển.

  

- Đối với những hồ sơ gửi qua đường bưu điện, vui lòng ghi rõ ngoài bìa thư: Hồ sơ xin
việc.
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