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TỔNG CÔNG TY 

BƯU ĐIỆN VIỆT NAM 

BƯU ĐIỆN TỈNH CÀ MAU 

Số:             /TB-BĐCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cà Mau, ngày        tháng       năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng lao động 

 
 

Bưu điện Việt Nam mong muốn “Phát triển nguồn nhân lực có khả năng 

thích ứng với những thay đổi về sản phẩm dịch vụ, công nghệ; có khả năng truyền 

tải giá trị cốt lõi, xây dựng hình ảnh thương hiệu”. Với quan điểm “Người lao 

động là tài sản vô giá của BĐVN”, những năm qua BĐVN luôn hướng đến tôn 

vinh giá trị của Người Bưu điện. 

Chúng tôi - Bưu điện tỉnh Cà Mau - đơn vị trực thuộc Bưu điện Việt Nam 

đang tìm kiếm những ứng viên phù hợp, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình năng 

động và tâm huyết với công việc tại các vị trí sau: 

1. Vị trí tuyển dụng:  

- Chuyên viên kế hoạch Kinh doanh - Bưu điện tỉnh;  

- Phó Phòng Kế hoạch Kinh doanh Bưu điện tỉnh; 

- Phó Giám đốc Bưu điện huyện Đầm Dơi. 

2. Số lượng: mỗi vị trí tuyển 01 người. 

3. Mô tả công việc chính: 

- Chuyên viên kế hoạch Kinh doanh - Bưu điện tỉnh: xây dựng kế hoạch sản 

xuất kinh doanh theo sản phẩm, lĩnh vực được phân công; hướng dẫn các đơn vị 

triển khai; theo dõi đánh giá việc thực hiện và tham mưu nâng cao hiệu quả sản 

xuất kinh doanh.  

- Phó Phòng Kế hoạch Kinh doanh Bưu điện tỉnh: tham mưu, hỗ trợ cho 

Trưởng phòng KHKD theo mảng công tác, lĩnh vực kinh doanh được giao phụ 

trách, quản lý. 

- Phó Giám đốc Bưu điện huyện Đầm Dơi: hỗ trợ cho Giám đốc BĐH trong 

triển khai, thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị. 

4. Yêu cầu: 

- Trình độ: Từ đại học trở lên, chuyên ngành về tài chính, kinh tế, kinh doanh;  

- Độ tuổi: không quá 40 tuổi;  

- Trung thực, nhiệt tình, nhanh nhẹn. 

- Có kinh nghiệm về quản lý (đối với các vị trí lãnh đạo). 
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5. Quyền lợi: 

- Mức lương: bình quân từ 6-7 triệu/tháng (đối với chuyên viên KHKD); 

bình quân 8-10 triệu (đối với phó phòng KHKD và Phó Giám đốc BĐH), mức 

lương theo hiệu quả công việc và hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào 

tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. 

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước. 

- Được cấp đồng phục và khám sức khỏe hàng năm. 

6. Thời gian làm việc: theo quy định của Bưu điện. 

7. Hình thức tuyển dụng: Thi kiểm tra kiến thức (về chuyên môn, anh văn, 

tin học) bằng hình thức trắc nghiệm và phỏng vấn trực tiếp. 

8. Hồ sơ: 

- Đơn đăng ký dự tuyển; 

- Phiếu thông tin ứng viên (theo mẫu gửi kèm); 

- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh 4x6 chụp trong vòng 6 tháng, có xác nhận của 

đơn vị đang công tác hoặc UBND cấp xã, phường); 

- Các văn bằng, chứng chỉ đào tạo về: chuyên  môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, 

tin học,… (bản sao có chứng thực); 

- Các quyết định, giấy tờ, tài liệu liên quan đến kinh nghiệm làm việc (nếu có); 

- Giấy khám sức khỏe (trong thời gian không quá 03 tháng tính đến ngày 

nộp hồ sơ). 

Hạn nộp hồ sơ: Từ ngày thông báo đến 16 giờ 30 phút, ngày 06/4/2021. 

Địa chỉ nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức Hành chính - Bưu điện tỉnh Cà Mau 

(Lầu 2, số 3, đường Lưu Tấn Tài, phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau), cần 

trao đổi liên hệ ông Lê Minh Điền, ĐT: 0945.482.217). 

 

Nơi nhận: 
- Các phòng, các đơn vị trực thuộc (để biết); 

- Các đơn vị thông tin đại chúng (để thông tin); 

- Ban GĐ (để biết); 

- Lưu VT. 

TL. GIÁM ĐỐC 

KT. TRƯỞNG PHÒNG TCHC 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Tuấn  pppppppp  
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