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THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng nhân viên y tế, nhân viên phục vụ và nhân viên bảo vệ 

 

 

Căn cứ Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng 

người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, 

Xét tình hình về nhân sự của nhà trường hiện nay: Thiếu nhân viên y tế học 

đường, nhân viên bảo vệ, nhân viên phục vụ; 

Nhằm đảm bảo thực hiện tốt các hoạt động của nhà trường, Trường THPT 

chuyên Lý Tự Trọng tuyển nhân viên y tế, nhân viên phục vụ, nhân viên bảo vệ như 

sau: 

1. Nhân viên y tế: 01 người.  

- Điều kiện:  

+ Giới tính: Nữ. 

+ Trình độ: Có bằng trung cấp y sĩ trở lên. 

+ Đạo đức: Có phẩm chất đạo đức tốt, nhanh nhẹn, trung thực. 

+ Sức khỏe: Có sức khỏe bảo đảm yêu cầu theo đặc thù công việc y tế học 

đường. 

2. Nhân viên bảo vệ: 01 người. 

- Điều kiện: 

+ Giới tính: Nam. 

+ Đạo đức: Có phẩm chất đạo đức tốt, nhanh nhẹn, trung thực, không có tiền 

án, tiền sự. 

+ Sức khỏe: Có sức khỏe bảo đảm yêu cầu theo đặc thù công việc bảo vệ. 

3. Nhân viên phục vụ: 01 người. 

- Điều kiện: 

+ Giới tính: Nữ. 

+ Đạo đức: Có phẩm chất đạo đức tốt, nhanh nhẹn, trung thực. 

+ Sức khỏe: Có sức khỏe bảo đảm yêu cầu theo đặc thù công việc phục vụ. 

4. Lương, phụ cấp và các chế độ khác: Theo quy định của Nhà nước. 

5. Hồ sơ dự tuyển: 
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- Sơ yếu lý lịch. 

- Đơn xin việc. 

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ (nếu có). 

- Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước. 

- Bản sao sổ hộ khẩu. 

6. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:  

- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04 tháng 02 năm 2020. 

- Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, 

phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ. 

Trên đây là thông báo về việc tuyển nhân viên y tế, nhân viên bảo vệ, nhân viên 

phục vụ của trường THPT chuyên Lý Tự Trọng. Cá nhân nào đủ điều kiện và có nhu 

cầu vui lòng liên hệ với văn phòng trường hoặc lãnh đạo nhà trường để được hướng 

dẫn chi tiết. 

Điện thoại liên hệ: 02923.821.428 (văn phòng trường). 

 

Nơi nhận:  

    - Như kính gửi; 

    - Lưu VP. 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Huỳnh Bửu Tính 
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