
UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 03/TB-TCĐN Bình Thuận, ngày 06 tháng 01 năm 2021 
                 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG  
 

1. Vị trí công việc 

a. Chỉ tiêu và vị trí công việc cần tuyển  

- Vị trí công việc: Nhân viên bảo vệ. 

- Số lượng: 01 người.  

b. Yêu cầu  

- Giới tính: Nam. 

- Trình độ văn hóa: 

+ Tốt nghiệp THPT. 

+ Có phẩm chất đạo đức tốt.  

- Có lý lịch rõ ràng, sức khỏe tốt, siêng năng, trung thực (ưu tiên người đã có 
kinh nghiệm làm bảo vệ ở các cơ quan nhà nước hoặc bộ đội xuất ngũ, công an 
chuyển ngành). 

2. Quyền lợi 

- Được trả lương theo bậc, ngạch phù hợp với vị trí việc làm theo quy định của 
nhà nước. 

- Được giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định. 

3. Nơi làm việc 

Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận (Số 05 đường Tôn Thất Bách, thành 
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). 

4. Hồ sơ dự tuyển 

- Đơn xin dự tuyển (viết tay), ghi rõ chuyên ngành dự tuyển. 

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú. 

- Giấy xác nhận hạnh kiểm công dân (do công an xã, phường, thị trấn xác nhận). 

- Bản sao (có công chứng) sổ Hộ khẩu, giấy Chứng minh nhân dân.  

- Giấy chứng nhận sức khoẻ có giá trị trong thời hạn 6 tháng (của bệnh viện 
tương đương cấp huyện trở lên). 

- 02 ảnh 4x6 chụp trong vòng 03 tháng. 

5. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ  

Nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/01/2021, tại Phòng Tổ chức-
Tổng hợp Trường Cao đẳng Nghề tỉnh Bình Thuận (số 05 đường Tôn Thất Bách, 
phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).  

Điện thoại liên lạc: (0252) 3939045./. 

Nơi nhận: 

- Website www.dnbt.edu.vn; 

- Mạng nội bộ; 

- Lưu: VT, TCTH (Nhung). 

 

 

 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

Trần Thị Kim Chung 
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