
 

Phụ lục 

BẢNG THỐNG KÊ NHU CẦU VÀ MÔ TẢ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TẠI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 

VÀ DỊCH VỤ KHU CÔNG NGHIỆP TUYÊN QUANG NĂM 2020 
r 

(Kèm theo Thông báo số      /TB-BQL ngày 5 tháng 5 năm 2021 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh) 

 

 

STT 
Phòng 
chuyên 

môn 

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Tên vị trí 

việc làm 

Chức 
danh 
nghề 

nghiệp 

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mô tả ngắn gọn vị trí công 

việc 
Yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng 

Ghi 
chú 

I VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TỪ SỐ NGƯỜI LÀM VIỆC ĐƯỢC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIAO 

 

1 

Trung tâm 

Phát triển 

hạ tầng và 

Dịch vụ 

khu công 

nghiệp 

Tuyên 

Quang 

01 

Quản lý đầu 

tư - xây dựng, 

phát triển Hạ 

tầng 

Chuyên 
viên 

V.05.02.07 

- Nghiên cứu, tham mưu, 

thực hiện công tác quản  

lý dự án đầu tư xây dựng, 

bảo trì hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật, vận hành và 

khai thác hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật, quản lý 

quy hoạch, quản lý môi 

trường ; 
- Thực hiện các chỉ đạo 

của lãnh đạo trực tiếp; 
- Chịu trách nhiệm trước 

lãnh đạo trực tiếp về nội 

dung công việc tham mưu. 

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng cầu đường; 
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy 

định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 

24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương 

đương trình độ B trở lên); 
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014. 
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