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Thông báo tuyển dụng cán bộ hợp đồng (Kỹ sư xây dựng)

Trường Đại học Nông Lâm cần tuyển dụng cán bộ hợp đồng (Kỹ sư xây dựng) làm việc tại Phòng Quản trị - Phục
vụ, cụ thể như sau

I. Vị trí, số lượng:

 Kỹ sư xây dựng: 01 chỉ tiêu

II. Điều kiện, tiêu chuẩn và nội dung tuyển dụng:

1. Tiêu chuẩn chung

 Về quốc tịch: Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam.

 Về sức khoẻ: Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ; không nói ngọng, nói lắp

 Có phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức tốt.

 Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù,

cải tạo không giam giữ, quản chế, đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc.

2. Về trình độ chuyên môn:

 Tốt nghiệp đại học hệ chính quy trở lên.

 Chuyên ngành: Kỹ thuật công trình xây dựng

 Đạt chuẩn Tin học IC3 Quốc tế và Tiếng anh A2 Châu Âu.

3. Ưu tiên:

 Các đối tượng ưu tiên theo quy định của pháp luật.

 Ưu tiên ứng viên là Nam giới và các ứng viên có trình độ thạc sỹ trở lên hoặc

ứng viên đã có kinh nghiệm trong công tác xây dựng công trình.

III. Hồ sơ dự tuyển gồm:

 Đơn dự tuyển.

 Sơ yếu lý lịch có ảnh 3x4 (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).

 Bản sao giấy khai sinh.

 Bản xác nhận nhân thân (do cơ quan công an xã/phường cấp)

 Các bản sao công chứng văn bằng chứng chỉ phù hợp, kết quả học tập (Đối với

các đối tượng đã được đào tạo ở nước ngoài phải có thêm bản dịch sang tiếng Việt

có công chứng).

 Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (trong thời hạn 6 tháng

tính đến ngày nhận hồ sơ).

TIN MỚI NHẤT

Ngày hội Giáo dục Đại học Quốc
tế tại Việt Nam năm 2017 (/bai-
viet/ngay-hoi-giao-duc-dai-hoc-

quoc-te-tai-viet-nam-nam-2017-5406.html)
31/03/2017 09:07

Thông báo tuyển sinh đi học tại
Liên bang Nga năm 2017 (/bai-
viet/thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-tai-

lien-bang-nga-nam-2017-5405.html)
30/03/2017 08:27

Danh sách 63 cụm thi THPT Quốc
gia năm 2017 (/bai-viet/danh-
sach-63-cum-thi-thpt-quoc-gia-nam-

2017-5404.html)
30/03/2017 07:43

Tuyển 20 sinh viên tham gia thực
tập hưởng lương tại các sân golf
của Hoa Kỳ vào tháng 5/2017

(/bai-viet/tuyen-20-sinh-vien-tham-gia-thuc-tap-
huong-luong-tai-cac-san-golf-cua-hoa-ky-vao-
thang-5-2017-5402.html)

28/03/2017 15:01

Lễ định hướng và chia tay sinh viên
đi Du học Nhật Bản kỳ bay tháng
4/2017 (/bai-viet/le-dinh-huong-

va-chia-tay-sinh-vien-di-du-hoc-nhat-ban-ky-bay-
thang-4-2017-5401.html)

28/03/2017 10:46

Tổng thống Israel và Phu nhân
thăm nông trường VinEco Tam Đảo
(/bai-viet/tong-thong-israel-va-phu-

nhan-tham-nong-truong-vineco-tam-dao-
5400.html)

27/03/2017 09:58

Diễn đàn thắp lửa kết nối khởi
nghiệp và chung kết cuộc thi khởi
nghiệp Đại học Thái Nguyên lần

thứ nhất (/bai-viet/dien-dan-thap-lua-ket-noi-
khoi-nghiep-va-chung-ket-cuoc-thi-khoi-nghiep-
dai-hoc-thai-nguyen-lan-thu-nhat-5399.html)

24/03/2017 22:22

Tuổi trẻ Thái nguyên “bùng cháy”
tinh thần khởi nghiệp được tổ chức
tại trường ĐH Nông Lâm (/bai-

viet/tuoi-tre-thai-nguyen-bung-chay-tinh-than-

khoi-nghiep-duoc-to-chuc-tai-truong-dh-nong-lam-
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 Chứng minh nhân dân (photo)

 02 ảnh 3 x 4

 02 Phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ liên hệ và số điện thoại.

IV. Thủ tục và hồ sơ dự tuyển

Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 10/4/2015.

Lệ phí dự tuyển: 100.000 đồng    

Địa điểm mua và nộp hồ sơ: Bộ phận TCCB, Phòng Hành chính  Tổ chức, Trường Đại

học Nông lâm.

Địa chỉ: Xóm 10, xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280. 3852. 888.

Những ứng viên ở xa có thể liên hệ mua và gửi hồ sơ theo đường chuyển phát nhanh

qua bưu điện. Sau khi xem xét hồ sơ hội đồng tuyển dụng sẽ liên hệ trực tiếp với

ứng viên để phỏng vấn hoặc làm các thủ tục cần thiết khác.

Lưu ý: Không hoàn trả lại hồ sơ.  

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

→ Nội quy, quy định các phương tiện giao thông khi đi qua cổng trường (06/2012) (/bai-viet/noi-quy-
quy-dinh-cac-phuong-tien-giao-thong-khi-di-qua-cong-truong-122.html)

khoi-nghiep-duoc-to-chuc-tai-truong-dh-nong-lam-
5398.html)

24/03/2017 13:42

Đoàn công tác của Uỷ ban Văn
hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu
niên và Nhi đồng của Quốc hội

làm việc tại Trường Đại học Nông Lâm (/bai-
viet/doan-cong-tac-cua-uy-ban-van-hoa-giao-
duc-thanh-nien-thieu-nien-va-nhi-dong-cua-quoc-
hoi-lam-viec-tai-truong-dai-hoc-nong-lam-
5394.html)

21/03/2017 09:08

Thông tin luận án của NCS. Đặng
Thị Thu Hà (/bai-viet/thong-tin-luan-
an-cua-ncs-dang-thi-thu-ha-

5393.html)
20/03/2017 14:27

VĂN BẢN MỚI NHẤT

→ Mẫu Văn bản, hướng dẫn, quy định các
loại trường Đại học Nông Lâm (/van-
ban/mau-van-ban-huong-dan-quy-dinh-cac-
loai-truong-dai-hoc-nong-lam-29.html)

→ Báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa
học cấp trường năm 2014 (/van-ban/bao-
cao-tom-tat-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-
truong-nam-2014-26.html)

→ Công văn số 136/CV- ĐT về việc hướng
dẫn bổ sung xây dựng 5 tài liệu phục vụ
giảng dạy (/van-ban/cong-van-so-136-cv-dt-
ve-viec-huong-dan-bo-sung-xay-dung-5-tai-
lieu-phuc-vu-giang-day-16.html)

→ Thông báo về phân công quản lý các
học phần chung (/van-ban/thong-bao-ve-
phan-cong-quan-ly-cac-hoc-phan-chung-
15.html)

→ Thông báo KH tổ chức Hội thi giảng viên
đổi mới PP lần 2 năm 2014 (/van-
ban/thong-bao-kh-to-chuc-hoi-thi-giang-vien-
doi-moi-pp-lan-2-nam-2014-14.html)

→ Quyết định chuyển xuống lớp đối với
sinh viên K41 trở về trước chưa tích luỹ đủ
số tín chỉ theo năm đào tạo (/van-
ban/quyet-dinh-chuyen-xuong-lop-doi-voi-
sinh-vien-k41-tro-ve-truoc-chua-tich-luy-du-so-
tin-chi-theo-nam-dao-tao-13.html)

→ Quyết định chuyển xuống lớp đối với
sinh viên chưa tích luỹ đủ số tín chỉ theo
năm đào tạo (đợt xét học vụ lần 2) (/van-
ban/quyet-dinh-chuyen-xuong-lop-doi-voi-
sinh-vien-chua-tich-luy-du-so-tin-chi-theo-nam-
dao-tao-dot-xet-hoc-vu-lan-2-12.html)

→ Thông báo xử lý học vụ đối với sinh viên
Khóa 40, 41 chưa tốt nghiệp (/van-
ban/thong-bao-xu-ly-hoc-vu-doi-voi-sinh-vien-
khoa-40-41-chua-tot-nghiep-8.html)

→ Quy chế Học sinh, sinh viên các trường
đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên
nghiệp hệ chính quy (/van-ban/quy-che-
hoc-sinh-sinh-vien-cac-truong-dai-hoc-cao-
dang-va-trung-cap-chuyen-nghiep-he-chinh-
quy-6.html)

→ Văn bản quy định việc kiểm tra thiết bị
CNTT trước khi đưa vào sử dụng (/van-
ban/van-ban-quy-dinh-viec-kiem-tra-thiet-bi-
cntt-truoc-khi-dua-vao-su-dung-5.html)
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(http://tuaf.edu.vn/khoamt.html)

Khoa Quản lý tài nguyên

(http://tuaf.edu.vn/khoaqltn.html)

DÀNH CHO CÁN BỘ

Ba công khai

(http://tuaf.edu.vn/bacongkhai.html)

Quản lý điểm (UI)

(http://10.64.11.10/cmcsoft.iu.web/(my2zmi55lc5rcmy52z3xlivo)/Login.aspx?

ReturnUrl=%2fcmcsoft.iu.web%2fdefault.aspx)

Quản lý khoa học

(http://qlkh.tnu.edu.vn/)

Quản lý cán bộ

(http://qlns.tnu.edu.vn/login.aspx?

ReturnUrl=%2f)

Quản lý tài sản

(http://taisan.tnu.edu.vn/Account/LogOn?

ReturnUrl=%2f)

Quản lý văn bản

(http://vanban.tnu.edu.vn/edocman/)

Quản lý hành chính(Elive)

(http://hanhchinh.tuaf.edu.vn/)

Trang cá nhân (Mysite)

(http://mysite.tuaf.edu.vn/)

DÀNH CHO SINH VIÊN

Thư viện điện tử

(http://thuvien.tuaf.edu.vn/)

Đăng ký học

(http://daotao2.tnu.edu.vn/dhnl/(S(prouwqylhn2a22vj2fwqdley))/login.aspx)

Thi trắc nghiệm

(http://10.64.29.254/)

Văn bằng, chứng chỉ

Văn bản pháp quy

Tuổi trẻ Nông lâm

(http://tuoitre.tuaf.edu.vn/)

Kỷ yếu 45 Nông lâm

(http://giamsat.tuaf.edu.vn/45nam/)

Hệ thống email TUAF

(https://www.google.com/a/tuaf.edu.vn)

PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ ĐƯỢC
NHÀ NƯỚC TRAO TẶNG

 (http://www.facebook.com/www.tuaf.edu.vn)

 (http://thainguyenonline.vn/)

 (https://plus.google.com/u/0/)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên

Tel: (+84)280.6275.999 - Fax: (+84)280.6274.999

Website: www.tuaf.edu.vn - Email: dhnl@tuaf.edu.vn (mailto:dhnl@tuaf.edu.vn)

Đơn vị thiết kế Vicotas (http://vico.vn)

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Lượt truy cập: 19723509

Đang online: 2227

Ngày hôm qua: 13351
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