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Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long có nhu cầu tuyển dụng 

nhân viên vào các vị trí làm việc tại Khu Đô thị 5A, Phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng như sau: 

Stt Vị trí 
Số 

lượng 
Tuổi Trình độ Yêu cầu công việc 

1 Kỹ sư 01 Trên 22 Đại học 
Sử dụng thành thạo các phần mềm 

thiết kế, biết lập dự toán công trình 

2 Tài xế 01 Dưới 40 Bằng B2 

Có kinh nghiệm chạy đường dài. 

Trung thực 

3 Bảo vệ 10 18 - 40 
Lớp 9 trở 

lên 

Làm việc theo ca, phụ trách tuần tra 

an ninh, có thể thức đêm. 

Ưu tiên: bộ đội xuất ngũ hoặc có 

chứng nhận nghiệp vụ bảo vệ. 

* Các chế độ: 

- Được tham gia bảo hiểm khi vào làm chính thức. 

- Lương tháng 13, thưởng… 

- Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện. 

* Hồ sơ xin việc gồm có:  
1. Đơn xin việc, Sơ yếu lý lịch có xác minh của địa phương  
2. Giấy chứng nhận sức khỏe (thời gian không quá 3 tháng) 

3. Giấy xác nhận hạnh kiểm của công an địa phương 

4. Bản sao: văn bằng, chứng chỉ, hộ khẩu,CMND, quyết định xuất ngũ (nếu có) 

5. 03 hình 3x4 (thời gian chụp không quá 6 tháng) 
 

* Nơi nhận hồ sơ:  
Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến khi đủ số lượng. 

 
Nơi nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô 

thị Dầu khí Cửu Long. Địa chỉ: số 02 – Lô KTM 06, đường số 6, KĐT 5A, phường 4, thành 

phố Sóc Trăng, Sóc Trăng; Điện thoại: (0299) 3627999. 
 


