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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
 

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

nhân viên Bảo vệ vào làm việc tại Khu Đô thị 5A, Phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng như sau: 

1. Vị trí: Nhân viên bảo vệ 

2. Số lượng: 10 người 

3. Thời gian làm việc: Làm việc theo ca, mỗi ca trực 12 giờ 

4. Nội dung công việc: phụ trách tuần tra an ninh tại Khu đô thị 5A. 

5. Yêu cầu:  

- Nam từ 18 đến 45 tuổi; 

- Trung thực, nhanh nhẹn, có sức khỏe tốt 

- Trình độ: tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên. 

- Đã tiêm ít nhất 1 mũi vacxin phòng Covid-19 

- Ưu tiên bộ đội xuất ngũ hoặc có chứng nhận nghiệp vụ bảo vệ 

6. Quyền lợi:  

- Mức lương từ 5 – 7 triệu 

- Khi vào làm chính thức sẽ được tham gia BHXH, BHYT theo quy định 

* Hồ sơ xin việc gồm có: 

o Đơn xin việc, Sơ yếu lý lịch có xác minh của địa phương 

o Giấy chứng nhận sức khỏe (thời gian không quá 3 tháng) 

o Giấy xác nhận hạnh kiểm của công an địa phương 

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

o Giấy xét nghiệm Covid-19 PCR kết quả âm tính không quá 7 ngày 

* 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 chánh - Công ty Cổ phần Đầu tư và Pháttriển 

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. 

 


