Thông báo tuyển dụng
Tổng Lãnh sự quán Cộng Hòa Liên Bang Đức tại Tp. Hồ Chí Minh
cần tuyển 01 Nhân viên Hành chính từ ngày 01.11.2017
Công việc chủ yếu bao gồm:






Liên hệ các cơ quan ban ngành để hoàn thành các thủ tục hành chính
Lái xe công vụ của Tổng Lãnh sự quán Đức để vận chuyển người, hàng hóa và giao nhận thư
Thực hiện những công việc bảo trì kỹ thuật đơn giản của văn phòng
Chăm sóc các xe công vụ bao gồm kiểm tra và theo dõi các vấn đề về kỹ thuật của xe
Trong thời gian không lái xe hoặc không phải liên hệ các cơ quan ban ngành thì có thể tham
gia hỗ trợ các đồng nghiệp ở những phòng ban khác.

Những yêu cầu về chuyên môn:








Có kinh nghiệm lái xe
Ưu tiên ứng viên có khả năng tiếng Anh và tiếng Đức tốt
Ưu tiên ứng viên đã được đào tạo / có kinh nghiệp nghề nghiệp trong lĩnh vực lái xe hoặc các
vấn đề bảo trì kỹ thuật của văn phòng.
Tình trạng sức khỏe tốt, khả năng chịu áp lực về thể chất cũng như tinh thần
Khả năng linh hoạt, sẵn sàng làm việc ngoài giờ và cuối tuần.
Thái độ cư xử tốt, có kỹ năng đàm phán tốt và tính quả quyết trong công việc cũng như sự
bảo mật về công việc.
Biết sử dụng máy tính và tin học văn phòng.

Làm việc toàn thời gian là 40 giờ trong một tuần. Vì lý do ngân sách, Tổng Lãnh sự quán Đức tạm
thời ký hợp đồng lao động cho thời hạn một năm theo luật Lao động Việt Nam. Nhưng vị trí công
việc được ứng tuyển là vô thời hạn và khả năng tiếp tục gia hạn hợp đồng là có thể. Mức lương khởi
điểm là 13 triệu VND/tháng và được trả 14 tháng lương cho 1 năm. Ngoài ra, có thể được trả lương
đến 30 giờ phụ trội mỗi tháng.
Nếu Quý vị thấy bản thân phù hợp với đội ngũ nhân viên chúng tôi và mong muốn góp phần phát
triển quan hệ hợp tác Đức-Việt, vui lòng gửi đơn dự tuyển qua thư điện tử
chậm nhất vào ngày 06.10.2017
Hồ sơ dự tuyển yêu cầu:




Đơn xin việc và sơ yếu lý lịch (tiếng Anh hoặc tiếng Đức)
Các giấy tờ chứng minh trình độ và kinh nghiệm nghề nghiệp
Bằng cấp / Thư giới thiệu và bản sao bằng lái xe hạng A1 và B2 và D (nếu có)

Hồ sơ dự tuyển vui lòng gửi đến Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Liên Bang Đức tại 126 Nguyễn Đình
Chiểu, Quận 3, TPHCM hoặc qua thư điện tử:
Email: info@hoch.diplo.de
Internet: www.vietnam.diplo.de
Hồ sơ dự tuyển không đầy đủ hoặc chỉ bằng tiếng Việt rất tiếc sẽ không được xem xét.
Trong trường hợp đến ngày 30.11.2017 Quý vị không nhận được thông báo, có nghĩa là hồ sơ dự
tuyển của Quý vị đã không được chọn.

