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THÔNG BÁO 

Về việc tuyển lao động hợp đồng 
 

 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển quỹ đất và nhu cầu lao 

động để thực hiện nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao. 

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Kon Tum thông báo tuyển lao động 

hợp đồng làm việc tại đơn vị, cụ thể như sau: 

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên pháp lý. 

- Số lượng: 01 lao động. 

- Yêu cầu: 

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú hợp pháp tại Việt Nam; không quá 40 tuổi 

tính đến thời điểm nộp hồ sơ xin việc; có lý lịch rõ ràng được chính quyền địa 

phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đang công tác xác nhận; có đủ sức 

khoẻ để đảm nhận công việc. 

+ Về trình độ: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật. 

+ Có tư cách, đạo đức tốt, có khả năng đáp ứng tiến độ công việc. 

+ Có kỹ năng làm việc theo nhóm. 

+ Sử dụng thành thạo công nghệ thông tin. 

+ Ưu tiên người có kỹ năng làm việc, kỹ năng phối hợp. 

+ Ưu tiên người có kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng. 

+ Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính 

nhà nước. 

+ Ưu tiên Nam, có sức khỏe tốt. 

- Thời gian làm việc: làm việc theo giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu 

hàng tuần, được nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ, tết theo quy định (trừ trường 

hợp có phát sinh công việc đột xuất). 

- Tiền lương, phụ cấp: người lao động được chi trả lương theo thỏa thuận, 

được nâng lương theo hiệu quả công tác và các điều kiện khác theo quy định; được 

hưởng phụ cấp khu vực theo quy định hiện hành. 



- Quyền lợi:  

+ Người lao động được trích đóng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo 

quy định của pháp luật khi được ký kết hợp đồng chính thức. 

+ Được hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. 

- Hồ sơ: 

 Đơn xin việc  

 Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan có 

thẩm quyền trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ). 

 Bản phô tô công chứng các văn bằng, chứng chỉ, CMND/CCCD. 

 Giấy khám sức khỏe có xác nhận của cơ sở y tế trong thời hạn không quá 

06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. 

Hồ sơ xin việc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Kon 

Tum – Số 234 Duy Tân, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày thông báo đến ngày 25/12/2022. 

Điện thoại liên hệ: 0260.3915516 hoặc 0983077758 (Đ/c Dương Thanh Hải 

– Bộ phận Hành chính – Tổng hợp). 

 Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Kon Tum thông báo để các cá nhân có 

nhu cầu xin việc làm được biết và nộp hồ sơ đăng ký.  

 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố (thay b/c); 

- Cá nhân có nhu cầu xin việc làm; 

- Ban Giám đốc; 

- Trang TTĐT thành phố (để đăng tin); 

- Lưu  VT, HCTH. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Sơn 
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