
    
                                                            

THÔNG BÁO 

Tuyển hợp đồng lao động làm việc tại  

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường năm 2023 

 

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường thông báo tuyển hợp đồng 

lao động năm 2023, cụ thể như sau:  

1. Số lượng cần tuyển: 04 hợp đồng  

2. Vị trí làm việc:  

- Nhiệm vụ tư vấn các thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường, tài 

nguyên nước (Bộ phận công tác: Phòng kỹ thuật): 01 người. Tốt nghiệp các 

ngành Kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường; Khoa học môi 

trường  

- Nhiệm vụ phân tích hóa lý, phiêu sinh vật (Bộ phận công tác: phòng thí 

nghiệm): 02 người. Tốt nghiệp các ngành Kỹ thuật môi trường; Quản lý tài 

nguyên và môi trường; Khoa học môi trường, Công nghệ hóa học, Sinh thái. 

- Nhiệm vụ thực hiện lấy mẫu quan trắc hiện trường; vận hành trạm quan 

trắc tự động, bán tự động (Bộ phận công tác: Phòng Quan trắc Hiện trường): 01 

người, yêu cầu Nam. Tốt nghiệp các ngành Cơ điện, Kỹ thuật điện. 

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký: 

- Đơn xin việc; sơ yếu lý lịch; giấy khám sức khỏe; Sổ hộ khẩu. 

- Tốt nghiệp các ngành (Sinh thái; Sinh học; Kỹ thuật môi trường; Quản lý 

tài nguyên và môi trường; Khoa học môi trường; Kinh tế môi trường; Công nghệ 

hóa học, cơ điện, kỹ thuật điện ......) 

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí 

việc làm (sao y bản chính); bảng điểm tốt nghiệp. 

4. Địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ  

 - Nộp hồ sơ tại: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Quan trắc tài 

nguyên và môi trường; Số 18 đường Hùng Vương, phường 6 thành phố Sóc 

Trăng. 

- Thời gian nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/03/2023. 

- Số điện thoại liên hệ: 0299.3 827717 – 0944.337.658 (gặp Chị Linh). 

5. Hình thức, thời gian, địa điểm phỏng vấn: 

* Hình thức: phỏng vấn 

* Thời gian phỏng vấn (dự kiến): ngày 17/3/2022 - 22/3/2023. 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

TỈNH SÓC TRĂNG  

TRUNG TÂM QUAN TRẮC TN&MT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

           Số: 04 /TB-TTQTTN&MT                            Sóc Trăng, ngày 13 tháng 02 năm 2023 



* Địa điểm phỏng vấn: tại Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường; 

số 18 Hùng Vương, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

 

Nơi nhận:                                                                            
- Sở TN&MT (để báo cáo);  

- Ban Giám đốc TT; 

- Các Phòng của TT 

- Website TT, các phương tiện truyền thông 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 
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