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I .

THÔNG BÁO TUYẾN DỤNG
VỊ TRÍ TUYEN DỤNG -  NOI LÀM VIỆC

Vị trí tuyến dụng: chuyên viên văn phòng khoa.

Nơi làm việc: Văn phòng khoa Sinh học -  Cône nghệ Sinh học.

Số lượng: 01 người.

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Thực hiện các công việc thư ký như soạn thảo văn bản, lập kế hoạch, triển khai thực hiện và

báo cáo côn2 việc của Khoa.
- Tiếp nhận, xử lý. lưu giũ' các công văn. hô so. tài liệu, cmail từ các bộ phận, dơn vị khác

hoặc sinh viên.
- Theo dõi và háo cáo tiến độ thực hiện các công việc của khoa theo yêu cầu của BCN Khoa.
- Tổ chức, sắp xếp lịch làm việc, lịch côn2 tác cho BCN Khoa.
- Tổ chức, sắp xếp và triến khai lịch học các chươn2 trình đào tạo Đại học. Sau đại học.

Hỗ trợ thực hiện các hội tháo, chương trình, hoạt dộnu tuyên sinh. côn2 tác sinh viên, truyên 
thôn2 của Khoa.
Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu của BCN Khoa.

- Ghi chép, tống hợp các biên bản làm việc, cuộc họp.
Làm việc theo giờ hành chính hoặc theo sự phân công.
Thực hiện các công việc theo sự phân công của khoa.

III. YÊU CẢU TUYÊN DỤNG
- Tốt nghiệp Đại học. ưu tiên ứng viên có hiểu biết về lĩnh vực sinh học / công nghệ sinh học.
- Có khả năng tổ chức, triển khai công việc một cách độc lập và quản lý thời gian tốt.
- Có kỳ năng viết báo cáo. tồng họp và cập nhật thông tin.
- Sử dụng thành thạo MS 01'lìcc (biết thêm các công cụ vveb là một lợi thể khi phong vấn)
- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt và tiêng Anh.

Sức khoe tốt.
IV. QUYÈN LỢI

Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện.
Hưórig mức lượng và các chế dụ phụ cấp theo quy dịnh của Nhà nước.

- Tham gia Bảo hiềm xã hội và các quyền lợi khác theo quy định.
- Được cử di hục tập. bồi dường dê nâng cao nghiệp vụ.
V. HÒ SO DỤ TUYÊN
- Thư ứng tuyên

Hồ so dư tuvển gồm:

oỏtt



+ Sơ yêu lý lịch có dán ảnh 4x6 (không quá 06 tháng). cố xác nhận của địa phương 
+ Bàn sao các văn băng tôt nghiệp. các chứng chỉ (có sao v)
+ Giấy khám sức khỏe không quá 06 tháng 
+ Chứng minh nhân dân. hộ khẩu photo (có sao y)

- Bìa hồ sơ ghi rồ "Hồ sơ ứng tuyên vị trí chuyên viên văn phòng khoa Sinh học -  Công nghệ 
Sinh học”
Các hồ sơ sau khi xét tuyến du điều kiện sẽ được liên hệ phong vấn. Không tra lại hồ sơ khi 
không đạt yêu càu 

VI. NƠI NỘP HÒ SO

ứng viên nộp hồ sơ dự tuyên tại Phòng Tổ chức -  Hành chính (Phòng F.01 -  Trường Đại 
học Khoa học Tự nhiên. 227 Nauvễn Văn Cừ. p.4. Q.5. TP.l 1CM)

Hạn cuối nộp hồ sơ: 3 1/08/2017

Trân trọng./.

TL. HIỆU TRUÔNG
TRUÔNG PHÒNG T ỏ  CHÚC -  HÀNH CHÍNH


