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Số: 925 /BQL-QLDN

Sóc Trăng, ngày 11 tháng 11 năm 2021

V/v nhu cầu tuyển dụng lao động
vào làm việc tại các doanh nghiệp
khu công nghiệp An Nghiệp
trong quý 4/2021 và năm 2022.

Kính gửi:
- UBND huyện các huyện, thành phố Sóc Trăng,
- Phòng Lao động Thương binh và xã hội các huyện,
- Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX các huyện.

Theo nhu cầu tuyển dụng lao động của 11 doanh nghiệp trong khu công
nghiệp An Nghiệp với số lượng cần tuyển dụng trong quý IV/2021 và trong năm
2022 là 6.828 lao động thuộc các ngành, nghề chế biến thủy sản, may công
nghiệp, nhân viên văn phòng, kế toán, nhân viên cơ điện, bảo vệ, phiên dịch, bảo
trì máy móc..., cụ thể như sau:
- Quý 4/2021: Nhu cầu tuyển 3.053 lao động. Trong đó chia theo trình độ:
đại học 11 lao động, cao đẳng 27 lao động, trung cấp 16 lao động, sơ cấp 23 lao
động, lao động phổ thông 2.976 lao động.
- Năm 2022: Nhu cầu tuyển 3.775 lao động. Trong đó chia theo trình độ:
đại học 01 lao động, cao đẳng 30 lao động, trung cấp 23 lao động, lao động phổ
thông 3.721 lao động.
Ngoài việc được tuyển dụng vào làm việc tại các doanh nghiệp khu công
nghiệp An Nghiệp, người lao động còn được thuê, thuê mua và mua nhà ở tại
khu nhà ở công nhân và dịch vụ khu công nghiệp An Nghiệp (tại phường 7
Thành phố Sóc Trăng đối diện khu công nghiệp An Nghiệp) hiện đang được
triển khai thực hiện.
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng xin thông báo đến các
địa phương biết và làm đầu mối giới thiệu, hỗ trợ cho các đối tượng lao động
của địa phương (kể cả người về từ các tỉnh miền Đông và Thành phố Hồ Chí
Minh) được tuyển dụng vào làm việc tại các doanh nghiệp khu công nghiệp An
Nghiệp, trong đó ưu tiên cho lao động đã tiêm vắc - xin phòng COVID-19 đủ liều và
người bị mắc COVID-19 đã khỏi bệnh.

Đính kèm:
- Bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng và thông tin liên hệ với 11 doanh nghiệp.
- Thông tin về các chế độ lương thưởng, phúc lợi khác cho người lao động
của các doanh nghiệp.
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