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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) được Thủ tướng chính
phủ giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng tại Quyết định
số 1621/QĐ-TTg ngày 29/11/2007.

Tháng 5/2015, VIDIFI đã thông xe và đưa vào khai thác 23km đường cao tốc đoạn qua thành
phố Hải Phòng (từ Km 74+000 đến Km 96+700), dự kiến tháng 9/2015, VIDIFI tiếp tục đưa
đoạn tuyến Km 21+500 đến Km74+000 vào khai thác.

Để thực hiện công tác quản lý, vận hành và khai thác tuyến đường cao tốc Hà Nội-Hải
Phòng, VIDIFI đang triển khai tuyển dụng nhân viên ở các vị trí: thu phí viên, nhân viên
bảo vệ, phân làn, nhân viên tuần tra, trực chốt giao thông... cụ thể như sau:

1. Đối tượng tuyển dụng: Nam, nữ, tuổi từ 18 đến 35, đạt tiêu chuẩn tuyển dụng và
có hộ khẩu thường trú tại các xã nơi có tuyến đường cao tốc Hà Nội
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Hải Phòng chạy qua
(danh sách các xã, phường xem
bảng
đính kèm)
.
Danh sách các xã kèm theo thông báo tuyển dụng &lt;&lt;
tải file

2. Mô tả công việc, chỉ tiêu, tiêu chuẩn tuyển dụng: theo tệp đính kèm :
dụng. &lt;&lt;
tải file

Nội dung tuyển

3. Địa điểm làm việc: tại các Trạm thu phí và các nút giao đường cao tốc Hà Nội- Hải
Phòng với Quốc lộ 39 (Yên Mỹ- Hưng Yên), Quốc lộ 38B (Thị trấn Gia Lộc
Hải Dương), Quốc lộ 10 (Huyện An Lão
TP Hải Phòng).

4. Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 31/08/2015
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Thứ hai, 24 Tháng 8 2015 08:51

5. Địa điểm nhận hồ sơ:

+ Nộp trực tiếp: Tại Văn phòng hiện trường Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư
tài chính Việt Nam tại Hải Dương- Ngã 3 cây xăng, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc,
tỉnh Hải Dương

+ Nộp qua đường bưu điện: ứng viên gửi chuyển phát nhanh về địa chỉ Ban Quản lý
khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, tầng 8, tòa nhà Lilama 10, số 68 đường Tố
Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội (không nhận nộp hồ sơ trực
tiếp).

6. Hồ sơ xin việc bao gồm:

- Đơn xin việc (viết tay).

- Sơ yếu lí lịch tự thuật có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú (trong thời hạn 3
tháng kể từ ngày nộp hồ sơ).

- Giấy khám sức khỏe (trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày nộp Hồ sơ).

- Bản sao bằng cấp, chứng chỉ liên quan.

- Bản sao chứng minh thư nhân dân, Sổ hộ khẩu
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- Bản khai năng lực, kinh nghiệm cá nhân (nếu có).

- 04 ảnh 4x6, 02 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh).

- Bìa hồ sơ xin việc ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

* Lưu ý: để đảm bảo minh bạch và chống tiêu cực có thể xảy ra:

- Các ứng viên chỉ nộp hồ sơ qua các địa chỉ trên, không nộp qua trung gian, VIDIFI
không thu bất kỳ một khoản phí nào khi nhận hồ sơ;

- VIDIFI chỉ thông báo lịch phỏng vấn đối với ứng viên đạt yêu cầu ở bước sơ loại hồ sơ
(qua điện thoại hoặc tin nhắn SMS); không trả lại hồ sơ đối với các trường hợp không
trúng tuyển.
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