SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TPCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM CNTT & TRUYỀN THÔNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 74/TB-TTCNTT&TT

Cần Thơ, ngày 30 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng lập trình viên

Căn cứ tình hình thực tế, Trung tâm CNTT và Truyền thông Cần Thơ có nhu
cầu tuyển dụng 09 (chín) nhân viên lập trình làm việc tại Trung tâm, cụ thể như sau:
1. Đối tượng tuyển dụng:
Người đăng ký dự tuyển (ứng viên) là công dân Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên,
đã tốt nghiệp từ đại học trở lên.
2. Vị trí tuyển dụng và số lượng :
- Lập trình viên
- Số lượng : 09 người
3. Mô tả công việc :
Quản trị phần mềm, thu thập yêu cầu khách hàng, lập trình, bảo trì, khắc phục
sự cố, tư vấn hướng sử dụng phần mềm.
4. Điều kiện và hồ sơ dự tuyển:
Điều kiện: Ứng viên phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp
vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các
điều kiện đăng ký dự xét tuyển do Hội đồng tuyển dụng của Trung tâm CNTT và
Truyền thông đưa ra.
Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm có:
01/ Đơn đăng ký dự tuyển (viết tay).
02/ Giấy khai sinh.
03/ Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời
hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
04/ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập (bảng điểm), được cơ
quan có thẩm quyền chứng thực.Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước
ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.
05/ Giấy chứng nhận sức khỏe (có giá trị trong thời hạn 06 tháng).
06/ Bản photo CMND + sổ hộ khẩu (mang bản gốc đối chiếu).
5. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
a) Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 30/3/2018 đến 15/4/2018

b) Địa điểm nhận hồ sơ:
Tại Trung tâm CNTT và Truyền thông Cần Thơ; số: 29 đường Cách mạng
tháng 8, Phường Thới Bình, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ hoặc gửi qua Email:
ctict@cantho.gov.vn; Điện thoại: 02923 761 937.
6. Hình thức tuyển dụng:
Hội đồng tuyển dụng của Trung tâm CNTT và Truyền thông sẽ tổ chức phỏng
vấn trực tiếp.
Thông tin tuyển dụng nhân viên kỹ thuật năm 2018 được đăng trên địa chỉ:
www.ctict.cantho.gov.vn. Nếu ứng viên cần thêm thông tin xin liên hệ Phòng Hành
chính – Tổng hợp, số điện thoại: 02923 761 937./.
Nơi nhận:
- Trung tâm giới thiệu việc làm;
- Web Trung tâm;
- Lưu VT.
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