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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

1.

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên hoạt động theo Luật Doanh
nghiệp, chuyên về sản xuất và cung ứng nước sạch cho các khu vực đô
Thông tin chung
:
thị trong toàn tỉnh Phú Yên với 9 nhà máy nước trực thuộc. Công ty có
về Công ty
nhu cầu tuyển dụng như sau:

2.

Chức danh công việc tuyển dụng, công việc phải làm, số lượng, đối tượng và tiêu chuẩn
tuyển dụng:
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2.1

Nhân viên kỹ
thuật
(Làm việc tại 2
Nhà máy nước
Sông Hinh, Sơn
Hòa)

- Quản lý hệ thống mạng lưới
cấp nước toàn nhà máy;
- Khảo sát, lập thiết kế dự
toán hộ dân, công trình;
- Kiểm tra, kiểm soát chất
lượng nước; Quản lý hóa
chất, vật tư, chi phí điện
năng; Quản lý, theo dõi các
thông số máy móc thiết bị tại
nhà máy.

3.

Điều kiện làm
việc, thu nhập

- Làm việc trong môi trường năng động;
- Được hưởng tiền lương chức danh và các loại phụ cấp lương, tiền
thưởng theo hiệu quả công việc và các chế độ phúc lợi khác.

4.

Hồ sơ đăng ký
dự tuyển

- Đơn xin việc;
- Sơ yếu lý lịch tự thuật;
- Các bằng cấp có liên quan;
- Hộ khẩu và CMND/CCCD;
- Giấy khám sức khỏe.

5.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính-Tổng hợp, Công ty cổ phần
Cấp thoát nước Phú Yên (số 05 Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố
Địa điểm và thời
Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên)
gian nhận hồ sơ
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 30/5/2022 đến 13/6/2022 (trong giờ hành
chính)
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- Có trình độ Đại học
chuyên ngành Cấp thoát
nước hoặc Xây dựng (hệ
chính quy);
Nam - Sử dụng thành thạo
Autocad;
- Nắm vững chuyên môn
công nghệ sản xuất nước
và hệ thống cấp nước.

Ngày ban hành: 20/12/2021

