SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH TỈNH VĨNH PHÚC
TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Số: 66

/TB-TTDVVL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 30

tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO
Tuyển lao động tháng 4 năm 2022
Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
tỉnh Vĩnh Phúc thông báo tuyển lao động tháng 4 năm 2022, như sau:
1. Tuyển lao động làm việc trong nước:
Trình độ

Đối tượng

Thu nhập

- Lao động phổ thông: May
mặc, sản xuất linh kiện điện
tử, gia công cơ khí, khai thác
xử lý và cung cấp nguyên
liệu, cung cấp các dịch vụ…

Nam, Nữ: từ 18-40 tuổi

7.000.000 - 11.000.000 VNĐ

- Lao động có trình độ, tay
nghề: Đại học, Cao đẳng,
Trung cấp,Công nhân kỹ
thuật…

Nam, Nữ: từ 20 - 35 tuổi

9.000.000 - 20.000.000 VNĐ

Ngành nghề

2. Tuyển lao động xuất khẩu các thị trường:
Nhật Bản

Đài Loan

+ Nam, Nữ: từ 18 - 40
tuổi.Tốt nghiệp 9/12
trở lên.

+ Nam, Nữ: từ 18 35 tuổi (Nữ giúp
việc gia đình: từ 23
- 49 tuổi).

+ Lương cơ bản: 28 42 triệu đồng/tháng
(chưa kể làm thêm
giờ).
+ Ngành nghề: Đóng
gói, cơ khí, hàn, lắp
ráp điện tử, thực
phẩm, may mặc, nông
nghiệp, điều dưỡng,
hộ lý, kỹ sư...

+ Lương cơ bản:
14 - 20 triệu
đồng/tháng (chưa
kể làm thêm giờ)
+ Ngành nghề: Cơ
khí, thực phẩm,
đóng gói, điện tử,
hộ lý, giúp việc gia
đình...

Hàn Quốc
(EPS)
+ Nam, Nữ:
18-39 tuổi.

Rumani, Ba Lan,
Singapore
+ Nam: 20 - 50 tuổi

+ Tốt nghiệp
9/12 trở lên

+ Ngành nghề: Quản lý, Đốc
công (Biết tiếng Anh): Mức
lương thỏa thuận.

+ Ngành
nghề: Sản
xuất chế tạo,
xây dựng.

+ Nghề: Hàn, điện, xây trát,
cốt thép, cốp pha, giàn giáo,
mộc: Thu nhập thực lĩnh:
21 - 30 triệu đồng/tháng
+ Được chủ sử dụng lao động
cung cấp miễn phí: Ăn, chỗ ở,
chi phí đi lại, bảo hiểm y tế,
bảo hiểm theo luật Rumani,
Ba Lan, Singapore và vé máy
bay khi hoàn thành hợp đồng
về nước.

3. Tuyển du học vừa học vừa làm Nhật Bản, Hàn Quốc:
Tuyển
du học
Nhật Bản
Hàn Quốc

Đối tượng
Nam, Nữ: Tốt
nghiệp THPT
(hoặc tương
đương) trở lên

Thu nhập

Tiền làm thêm giờ 25
- 35 triệu đồng/tháng

Tiền lương 40 - 50 triệu
đồng/tháng sau khi tốt
nghiệp trường chuyên môn

4. Đào tạo tiếng Nhật Bản, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc:
Trung tâm liên tục mở các lớp đào tạo tiếng Nhật Bản, tiếng Trung Quốc
và đào tạo tiếng Hàn Quốc cho người lao động đi xuất khẩu theo chương trình
EPS.
5.Địa điểm đăng ký và đào tạo:
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Phúc
(Địa chỉ: Đường Đặng Trần Côn, phường Khai Quang, thành phố
Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) trong giờ hành chính các ngày trong tuần.
Đăng ký qua điện thoại: 02113.842.667 hoặc đăng ký qua website:
vieclamvinhphuc.gov.vn
Nơi nhận:
- Sở Lao động-TB&XH (b/c);
- Cổng TTGT-ĐT tỉnh (t/b);
- Phòng LĐTBXH các huyện, thành phố (p/h);
- Trung tâm VH-TT-TT các huyện, thành phố (t/b);
- UBND xã, phường, thị trấn (t/b);
- Lưu: VT, TV-GTVL&TTTTLĐ.
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Phùng Quốc Ban

