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A NIJOC VIT NAM CONG HOA XA HO!  CHU NGHTA VIT NAM 

AN Li' TA! SAN Dc 1p — Tr do — Hnh phñc 

THÔNG BAO TUYEN DUNG 

Cong ty Quãn l tài san (VAMC) thông bão tuyn dung nhân siI lam vic t.i 

Cong ty Quãn 1 tài san ( Dja ehi lam vic: S 22 Hang VOi, phuông L Thai T& qun 

Hoàn Kim, TP Ha Ni) thu sau: 

I. VI trI tuyên ding 

TT Don vl 
Vi trI can tuyn 

ding 
So Itrqng 

Hmnh thuc 
tuyên diing 

01 Ban Hành chInh Nhân su Nhân viên van thu 01 Xét tuyn 

Tingcng 01 

II. Diêu kiin dir tuyên: 

- Ntr duâi 25 tui; Chiu cao tr 1m55 tth len; 

- L ljch rO rang, không CO tiên an tin sr, CO dü nang lrc hành vi dan sr theo\ 0  

quy dlnh  cüa pháp lust  hin hành; 
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ki 

- Co sirc khOe tót dáp irng yeu cu cong tác; 

- CO khâ nang lam vic dc lap, chju áp hrc cao; 

- TrInh d chuyên môn: 

+ T& nghip trung cp tth len chuyên nganh Van thu luu trcr; 

+ Sir diing thãnh thto tin h9c van phOng, dáp l'rng ducyc yêu cu Cong vic. 

III. Quyn lçi 

- Duc huâng ch do tin 1ung, tin thrnng, BHXH, BHYT, BHTN, tham quan, 

nghi phép, nghi các ngày 1 theo quy djnh cüa Lut lao dng hin hành và theo quy 

djnh cUa Cong ty. 

IV. Ho s0 thy tuyên: 

1. Phiu dang k dir tuyn (theo mu tai Website cüa VAMC: http://sbvamc.vn); 

2. Giy khám si'rc khôe ti benh vin hotc trung tam y tê cp qu.n!huyn chrng 

nhn dü sirc khOe d di lam trong thyi hn 03 tháng tInh dn ngày np h s dr tuyn; 

3. Sa yu 1 ljch khai trong th?ñ gian 03 tháng gn nht có xác nhn cüa chIth 

quyn dja phuang hotc ccr quan cO th.m quyn; Ji 



I; 

4. Bàn photo cong chtrng CMND, Bang t6t nghip trung cAp trâ len chuyên 
ngãnh Van thi.r luu trü, bang dim, chirng chi tin h9c. 

V. HInh thüc xét tuyn 

- Rà soát ho scc xng viên xét tuyn và tin hânh phóng vAn üng viên bng cac cau 
hôi rn d tim hiu va dánh giá v mirc d( dáp frng cong vic cüa üng viên. 

VI. Np h so' xin vic 

Cong ty nhn h so trrc tip ti Cong ty hoc trrc tuyn (gui email kern file scan 

hso-pdf). 

Dja chi np h so: Ban Hành chInh Nhân sr, t&ng 3 nhà G, 49 L Thai T6, 
phuOng L Thai T, qun Hoàn Kim, TP Ha Ni (Lien h bà Nguyn Thüy Dung - 
s6 din thoai: 096 8.670.292 — Email: nguyen.thuydungsbvamc.vn). 

Thii gian nhn h so: T ngày4 I /2021 dn ht ngãy57 /2021. 

Cong ty Quãn 1 tài san s tin hành so tuyn h so xin vic và thông báo tài các 

ung vien dU diu kin dr thi, không trà lai h so dir tuyn d6i vOi các mg viên khOng 

dü diu kin dir thi và khong trüng tuyn. 

TRAN TRQNG THÔNG BAO 
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