
THÔNG BÁO THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2014 

Làm việc tại Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương I 
 

  Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương I  Tổ chức thi tuyển viên chức 

năm 2014 với tổng số 41 chỉ tiêu  theo các ngạch và chuyên ngành sau: 

1. Tuyển dụng 

 * 40 Giáo viên trung học mã ngạch 15.113 gồm các chuyên ngành sau: 

         - Xây dựng; Xây dựng cầu đường bộ; Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp: 05 người  

        - Công nghệ Kỹ thuật Ô tô; Công nghệ Kỹ thuật điện; Công nghệ chế tạo máy; Kỹ 

thuật và công nghệ: 07 người  

 - Cơ điện; Hệ thống điện;  Điện tử, điện lạnh 03 người 

 - Sư phạm kỹ thuật; SPKT công nghiệp; SPKT Công nghệ cơ khí:  06 người  

        - Tin học: 03 người  

        - Quản trị kinh doanh; Kế toán; Tài chính; Quản lý nhà đất: 05 người 

        - Triết học; Tâm lý giáo dục; Hành chính học; Luật; Hoá học: 06 người  

        - Giáo dục thể chất; Tiếng Anh: 02 người 

        - Công nghệ thực phẩm; Công tác XH: 02 người 

         * 01 Lưu trữ viên (mã ngạch 02.014) chuyên ngành thi tuyển Quản trị nhân lực. 

3. Điều kiện dự tuyển: Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, có nguyện 

vọng làm việc lâu dài tại Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương I; Có tuổi đời 18 tuổi trở 

lên, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; Có hồ sơ dự tuyển đầy đủ, có lý lịch rõ ràng, có đủ sức 

khỏe để đảm nhận nhiệm vụ; Về trình độ: có trình độ đại học trở lên phù hợp với ngạch  tuyển 

dụng; Có chứng chỉ Sư phạm dạy nghề (nếu người dự tuyển không học tại các Trường Đại học 

chuyên ngành Sư phạm Kỹ thuật), có kiến thức Tin học trình độ B và Ngoại ngữ trình độ B. 

              4. Hồ sơ dự tuyển gồm có:  

1. Đơn xin thi tuyển (theo mẫu); 2. Sơ yếu lý lịch (Dán ảnh 4x6) theo mẫu, có xác 

nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú; 3. Bản sao giấy khai sinh; 4. Bản sao các  

văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển 

(Bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học, chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học trình độ B); 5. Giấy 

chứng nhận thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên (nếu có); 6. Giấy chứng nhận sức khỏe do 

cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (Quận, Huyện trở lên cấp), có giá trị trong 6 tháng tính từ 

ngày nộp hồ sơ dự tuyển. 

             5. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày15/10/2014 đến 30/10/2014. 

 Thẩm định hồ sơ và thông báo kết quả: Từ 01/11/2014 đến 10/11/2014. 

            Thời gian tổ chức thi tuyển: Dự kiến từ ngày 06/12/2014 đến 07/12/2014. 

  Địa chỉ liên hệ để được hướng dẫn làm hồ sơ dự tuyển: Phòng Tổ chức hành chính, Trường 

Cao đẳng nghề GTVT Trung ương I. Địa chỉ: Thụy An - Ba Vì - Hà Nội (Điện thoại: 33.863.519, 

Fax: 33.864.111). Chỉ tiếp nhận thông tin các giờ hành chính trong ngày làm việc. 


