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THÔNG BÁO 

Về việc xét tuyển dụng hợp đồng lao động nhân viên tạp vụ, vệ sinh  

 

Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc có nhu cầu tuyển dụng hợp đồng lao 

động nhân viên tạp vụ, vệ sinh tại đơn vị, cụ thể như sau: 

1. Vị trí, yêu cầu công việc 

- Vị trí: nhân viên tạp vụ, vệ sinh; 

- Số lượng: 02 nhân viên; 

- Giới tính: Nữ; 

- Độ tuổi: từ 25 tuổi trở lên; 

- Tiền lương: 3.900.000đ/tháng và thu nhập tăng thêm của đơn vị (nếu có) 

(Được ký hợp đồng chính thức sau thời gian thử việc 01 tháng và có chế 

độ tham gia BHXH, BHYT, BHTN) 

- Địa điểm làm việc: Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc  

- Trình độ văn hóa: trung học cơ sở trở lên; 

- Thời gian: làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. 

- Yêu cầu: Có lý lịch rõ ràng. Đủ sức khỏe để thực hiện công việc và 

nhiệm vụ được phân công. Khả năng làm việc lâu dài. Đáp ứng các điều kiện 

theo yêu cầu của đơn vị. Ưu tiên cho đối tượng đã có kinh nghiệm công việc tạp 

vụ ở các cơ quan khác. 

2. Hồ sơ dự tuyển: 

+ Đơn xin việc làm; Sơ yếu lý lịch (có dán hình, có xác nhận của chính 

quyền địa phương);  

+ Giấy khám sức khỏe (có thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ); 

+ Bản sao hộ khẩu, bản sao CMND hoặc CCCD (có công chứng); 

+ Bằng cấp hoặc chứng chỉ chứng nhận về trình độ học vấn (có công 

chứng); 



+ 04 ảnh màu 3x4 chụp trong vòng 06 tháng trở lại (tính đến thời điểm 

nộp hồ sơ); 

+ Các giấy tờ khác có liên quan đến điều kiện ưu tiên (nếu có). 

3. Nhận hồ sơ và phỏng vấn: 

a) Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17 tháng 02 

năm 2023.  

b) Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Hành chính tổng hợp thuộc Trung tâm  Y tế 

thành phố Sa Đéc, đường Tôn Thất Tùng, Khóm 3, Phường 1, thành phố Sa 

Đéc, tỉnh Đồng Tháp; Số điện thoại: 02773.861.339. 

c) Thời gian phỏng vấn: có thông báo sau. 

Trên đây là nội dung thông báo tuyển dụng lao động của Trung tâm Y tế 

thành phố Sa Đéc./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                                 GIÁM ĐỐC 
- Đăng website Trung tâm Y tế; 

- Lưu: VT, HCTH.                                                                                               

                                                                                  

 

 

                                                                                 Nguyễn Văn Hai 
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