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Vị trí việc làm
tuyển dụng

Huấn luyện
viên

Phát thanh
viên

/ KH -UBND ngày

/

/2021 của UBND thành phố Vĩnh Yên)

Chỉ tiêu
tuyển
dụng

Mô tả vị trí việc làm

Yêu cầu trình độ, văn bằng,
chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí
việc làm
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Thực hiện các nhiệm vụ của Huấn luyện viên tại Trung tâm Văn hóa - Thông
tin và Thể thao thành phố gồm: Xây dựng kế hoạch huấn luyện dài hạn và
ngắn hạn, chương trình, giáo án huấn luyện phù hợp với đặc điểm tâm - sinh
lý, lứa tuổi, giới tính, khả năng vận động của vận động viên; Trực tiếp huấn
luyện kỹ thuật, chiến thuật cơ bản, thể lực, rèn luyện tâm lý, ý chí, đạo đức
cho vận động viên theo chương trình, kế hoạch được phê duyệt; Tổ chức các
hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện
tập luyện cho các tổ chức, cá nhân; tổ chức các hội thi, thi đấu và hướng dẫn
phong trào thể dục - thể thao ở cơ sở; phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu thể
dục - thể thao; hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt
động trong lĩnh vực thể thao với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh;
Thống kê, lưu trữ những tài liệu liên quan đến công tác huấn luyện, thi đấu
của vận động viên; định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác
huấn luyện và giáo dục vận động viên.

Có trình độ cử nhân chuyên ngành
Thể dục thể thao trở lên hoặc trường
hợp tốt nghiệp cao đẳng chuyên
ngành Thể dục thể thao thì phải là
vận động viên cấp 1 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 hoặc tương
đương trở lên; có trình độ ngoại ngữ
bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông
tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc
tương đương trở lên.
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Thực hiện các nhiệm vụ của Phát thanh viên tại Trung tâm Văn hóa - Thông
tin và Thể thao thành phố gồm: Đọc, giới thiệu và dẫn lời bình lưu loát các
thể loại văn bản như ở mức độ phức tạp trung bình, sử dụng ngôn ngữ chuẩn
tiếng Việt, không lẫn từ địa phương; Chủ động nắm bắt tinh thần, nội dung
văn bản để có thể điều chỉnh ngữ điệu, âm lượng, giọng đọc phù hợp với tính
chất và thể loại văn bản truyền tải; biết phản ứng linh hoạt đối với những tình
huống, trường hợp đột xuất ngoài kịch bản; Phát hiện những sai sót, lỗi ngữ
pháp, lỗi chính tả trong văn bản đọc, giới thiệu; đề nghị với người có trách
nhiệm kịp thời sửa chữa, khắc phục nhằm hoàn thiện chương trình cả về hình
thức lẫn nội dung; Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy chế, nguyên tắc
hoạt động của phòng thu, phòng đọc và của đơn vị.

Có bằng tốt nghiệp đại học 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/TTBTTTT hoặc tương đương trở lên; có
trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo
quy định tại Thông tư số 01/2014/TTBGDĐT hoặc tương đương trở lên.
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Thực hiện các nhiệm vụ của Hướng dẫn viên văn hóa về lĩnh vực văn nghệ
tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố gồm: Tham gia xây
dựng kế hoạch, chương trình, nội dung và các tài liệu hướng dẫn hoạt động
văn hóa, văn nghệ; Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ;
Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn nghệ; Trực tiếp hướng dẫn quần
chúng tham gia các lớp năng khiếu văn nghệ, sinh hoạt câu lạc bộ, tham
quan, nghi lễ, biểu diễn văn nghệ quần chúng và các hoạt động khác đảm bảo
theo đúng định hướng và nội dung tư tưởng đạt hiệu quả cao; Tham gia tổ
chức các hoạt động văn hóa quần chúng nhân các ngày lễ, ngày hội, tham gia
các cuộc tọa đàm, trao đổi ý kiến về chuyên môn, nghiệp vụ.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên
chuyên ngành Âm nhạc, Sư phạm
âm nhạc; 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
hoặc tương đương trở lên; có trình
độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy
định tại Thông tư số 01/2014/TTBGDĐT hoặc tương đương trở lên.
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Thực hiện các nhiệm vụ của Hướng dẫn viên văn hóa về lĩnh vực văn hóa tại
Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố gồm: Tham gia xây
dựng kế hoạch, chương trình, nội dung và các tài liệu hướng dẫn hoạt động
văn hóa; Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn và hướng dẫn phòng
trào văn hóa; sưu tầm, bảo tồn các loại hình nghệ thuật dân gian; Trực tiếp
hướng dẫn quần chúng tham gia một trong các hoạt động của thiết chế văn
hóa, bao gồm: lớp năng khiếu, sinh hoạt câu lạc bộ, tham quan, nghi lễ, biểu
diễn văn nghệ quần chúng và các hoạt động khác đảm bảo theo đúng định
hướng và nội dung tư tưởng đạt hiệu quả cao; Tổ chức các hoạt động tác
nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa đáp ứng nhu cầu của
nhân dân trên địa bàn thành phố; Tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa
quần chúng nhân các ngày lễ, ngày hội, tham gia các cuộc tọa đàm, trao đổi ý
kiến về chuyên môn, nghiệp vụ.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên
chuyên ngành Quản lý văn hóa, Văn
hóa học; 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
hoặc tương đương trở lên; có trình
độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy
định tại Thông tư số 01/2014/TTBGDĐT hoặc tương đương trở lên.

Hướng dẫn
viên văn hóa

11
TT

4

5

Vị trí việc làm
tuyển dụng

Quản lý đấu
thầu, dự án

Bồi thường,
giải phóng
mặt bằng
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Mô tả vị trí việc làm

Yêu cầu trình độ, văn bằng,
chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí
việc làm
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Thực hiện các nhiệm vụ về Quản lý đấu thầu, dự án tại Ban quản lý dự án
đầu tư và xây dựng thành phố gồm: Tổ chức thẩm định nhiệm vụ khảo sát
xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, nhiệm vụ lập dự án. Thẩm
định và phê duyệt kết quả đấu đấu thầu. Thẩm định hồ sơ điều chỉnh thiết kế
bản vẽ thi công dự toán thuộc trách nhiệm Chủ đầu tư. Thẩm định hồ sơ mời
thầu. Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Quản lý nhà thầu thi công về
khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện và an toàn lao động tại hiện trường
của công trình. Phối hợp với đơn vị thi công xây dựng theo dõi việc thực
hiện tiến độ hợp đồng, tham gia nghiệm thu công trình. Chịu trách nhiệm
quản lý hồ sơ hoàn công, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán theo đúng quy
định của pháp luật.

Có trình độ đại học trở lên thuộc
chuyên ngành: Xây dựng dân dụng
công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng
công trình giao thông, Kinh tế xây
dựng; 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 hoặc tương
đương trở lên; có trình độ ngoại ngữ
bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư
số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương
đương trở lên.

Thực hiện các nhiệm vụ về Bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Ban quản lý
dự án đầu tư và xây dựng thành phố gồm: Xây dựng kế hoạch công tác bồi
thường, giải phóng mặt bằng. Lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng
mặt bằng và tái định cư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển
khai thực hiện. Tuyên truyền, phổ biến chính sách bồi thường và các văn bản
quy định của Nhà nước có liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt
bằng; Tổ chức thực hiện công tác thu hồi đất, giao nhận đất, bồi thường, hỗ
trợ tái định cư đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Có trình độ đại học trở lên thuộc
chuyên ngành: Xây dựng cầu đường, Kỹ thuật trắc địa bản đồ,
Kinh tế xây dựng, Kế toán; 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/TTBTTTT hoặc tương đương trở lên; có
trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo
quy định tại Thông tư số 01/2014/TTBGDĐT hoặc tương đương trở lên.
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Tổng số có 05 vị trí với 09 chỉ tiêu tuyển dụng

