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THÔNG BÁO 

Tuyển dụng hợp đồng lao động làm việc 

tại Trường Phổ thông liên cấp trực thuộc Trường CĐSP Quảng Trị 

   

Trường CĐSP Quảng Trị thông báo tuyển hợp đồng lao động làm việc tại 

Trường Phổ thông liên cấp trực thuộc Trường CĐSP Quảng Trị, như sau: 

1. Các vị trí cần tuyển 

1.1. Nhân viên nấu ăn: 03 người (01 bếp chính và 02 phụ bếp) 

- Mô tả vị trí việc làm:  

+ Sơ chế nguyên liệu và nấu ăn theo thực đơn và nguyên liệu đã được cung cấp 

sẵn theo yêu cầu của bộ phận Quản lý bếp; 

+ Vệ sinh khu vực làm việc; 

+ Hỗ trợ dọn và thu xếp đồ ăn cho các bữa ăn. 

+ Tham mưu cho bộ phận Quản lý bếp lên thực đơn cho bữa ăn đảm bảo dinh 

dưỡng học đường cho từng đối tượng học sinh khi được yêu cầu; 

+ Thời gian làm việc: từ 8h đến 15h (có nghỉ trưa) bao gồm nấu và phục vụ 01 

bữa cơm trưa và 01 bữa lỡ chiều (13h) cho học sinh. 

- Yêu cầu công việc: 

+ Có kinh nghiệm nấu bếp từ 1-2 năm: 

 01 vị trí bếp chính: Có bằng Trung cấp nấu ăn trở lên; 

 02 vị trí bếp phụ: Ưu tiên có bằng Trung cấp nấu ăn hoặc dinh dưỡng học 

đường; 

+ Sức khỏe tốt, cẩn thận, nhanh nhẹn, gọn gàng, hòa đồng, có tinh thần trách 

nhiệm cao, trung thực; 

+ Nam/nữ tuổi từ 20-50. 

- Chế độ phúc lợi: 

+ Lương: Từ 3.5 triệu – 5,0 triệu đồng/tháng (cho vị trí bếp chính); 3,0 triệu 

đồng/tháng (cho vị trí bếp phụ) 

+ Cơm trưa + đồng phục; 

+ Nghỉ phép, nghỉ Lễ/Tết theo quy định; 

+ Tham gia Bảo hiểm theo nguyện vọng của cá nhân; 

1.2. Nhân viên phục vụ bán trú: 02 người 

- Mô tả vị trí việc làm:  

+ Hỗ trợ sơ chế thực phẩm khi được yêu cầu. 

+ Phục vụ bữa ăn: sắp xếp bàn ghế, thức ăn theo lớp, dọn dẹp vệ sinh sau khi 

học sinh đã ăn xong; 



2 

 

+ Vệ sinh khu vực làm việc; 

+ Hỗ trợ giáo viên chủ nhiệm lớp cho học sinh nghỉ trưa; 

+ Thời gian làm việc: Từ 8h đến 13h30. 

- Yêu cầu công việc: 

+ Nam/nữ tuổi từ 20-50; 

+ Có bằng trung cấp trở lên; 

+ Ưu tiên có kinh nghiệm về nấu bếp hoặc phục vụ nhà hàng; 

+ Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, hòa đồng, gọn gàng, có tinh thần trách nhiệm cao. 

- Chế độ phúc lợi: 

+ Lương: Từ 2,5 triệu đến 3,0 triệu đồng/tháng; 

+ Cơm trưa + đồng phục; 

+ Tham gia bảo hiểm theo nguyện vọng của cá nhân; 

+ Nghỉ phép, nghỉ Lễ/Tết theo quy định. 

1.3. Nhân viên bảo vệ quản lý nội trú: 01 người 

- Mô tả vị trí việc làm:  

+ Bảo vệ và quản lý khu nhà ở nội trú và bán trú; 

+ Quản lý hoạt động bán trú và nội trú; 

+ Thời gian làm việc: Ngoài giờ học trên lớp của học sinh. 

- Yêu cầu công việc: 

+ Ưu tiên có kinh nghiệm về quản lý nhân sự, học sinh và bảo vệ; 

+ Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, gọn gàng, có tinh thần trách nhiệm cao; 

+ Nam tuổi từ 30-65. 

- Chế độ phúc lợi: 

+ Lương: 3,5 triệu đồng/tháng; 

+ Cơm trưa + đồng phục; 

+ Tham gia bảo hiểm theo nguyện vọng của cá nhân; 

+ Nghỉ phép, nghỉ Lễ/Tết theo quy định. 

2. Phương thức tổ chức xét tuyển: 

Xét tuyển và ký kết hợp đồng lao động làm việc theo từng năm (12 tháng) và có 

điều khoản riêng cho thời gian nghỉ hè. 

3. Tiếp nhận hồ sơ: 

- Hồ sơ dự tuyển, gồm: 1 Đơn xin dự tuyển + bằng cấp và chứng chỉ liên quan + 

3 bản CMND công chứng + 1 Sơ yếu lý lịch có xác nhận cơ quan/địa phương + 1 hộ 

khẩu photo + 1 Giấy xác nhận sức khỏe + 2 ảnh chân dung (3x4). 

- Nộp hồ sơ tại: Phòng Tổ chức – Chính trị & Công tác Sinh viên, Trường CĐSP 

Quảng Trị. 

- Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 04/8/2020. 

Lưu ý: Người dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức – Chính trị & 

Công tác Sinh viên; không gửi qua đường bưu điện hoặc người khác nộp thay. 
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Mọi chi tiết liên hệ tại Phòng Tổ chức – Chính trị & Công tác Sinh viên, Trường 

CĐSP Quảng Trị. Địa chỉ: Km3 - Quốc lộ 9 - TP. Đông Hà - tỉnh Quảng Trị. Số 

điện thoại liên hệ: 0233.6278999 (trong giờ hành chính) hoặc website: 

www.qtttc.edu.vn  

 
Nơi nhận: 
- Website của Trường; 

- Fanpage CĐSP và PTLC; 

- Niêm yết ở Bảng tin; 

- Lưu: TC, VT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trương Đ nh Thăng 
 

http://www.qtttc.edu.vn/
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