
Bô ̣môn Nghiên cứu Kinh tế thi ̣trường, Viêṇ Nghiên cứu Rau quả tuyển dụng cán bộ: 

 

- Số lượng: 02 (hai)  

- Chuyên ngành: Kinh tế hoặc Quản trị kinh doanh.  

- Yêu cầu chung: Tốt nghiệp đại học trở lên. 

                              Sức khỏe tốt. 

    Có nhu cầu làm việc trong môi trường nghiên cứu khoa học và dự án phát triển. 

    Có khả năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh (IELTS tối thiểu là 4.5 hoặc tốt nghiệp hệ 
Đại học chính quy của 02 chuyên ngành nói trên bằng ngôn ngữ Tiếng Anh), 

 

- Ưu tiên (các ứng viên này sẽ được cộng thêm điểm khi phỏng vấn):  

 + Nam, bằng tốt nghiệp loại khá hoặc giỏi, đã có kinh nghiệm công tác. 

 + Khi có mong muốn được đào tạo nâng cao sẽ có cơ hội tham gia các khóa đào tạo ngắn và 
dài hạn ở trong và ngoài nước. 

 

- Hồ sơ dự tuyển bao gồm: 

+ Đơn xin việc (Viết tay) 

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan nơi đang công tác. 

+ Giấy khám sức khỏe của Bệnh viện đa khoa, thời gian (ngày khám) không quá 6 tháng tính đến ngày 
nộp hồ sơ. 

+ Bản sao công chứng: giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm, các chứng chỉ khác (ngoại 
ngữ, tin học…). 

+ Bìa ngoài hồ sơ ghi đầy đủ các giấy tờ có trong hồ sơ và số điện thoại liên hệ. 

+ Nộp hồ sơ trực tiếp taị Phòng Tổ chức – Hành chı́nh, Viêṇ Nghiên cứu Rau quả. 

Địa chỉ: Viêṇ Nghiên cứu Rau quả, Thi ̣trấn Trâu Quỳ, huyêṇ Gia Lâm, Thành phố Hà Nôị. 

             Điện thoại: 02438 276 254  

            Thời hạn: Trước 16h30 ngày 10 tháng 09 năm 2018; 

 

Sau đó Viêṇ Nghiên cứu Rau quả sẽ tổ chức phỏng vấn. 

Lưu ý: Chỉ thông báo đối với những ứng viên trúng tuyển, không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển. 

�


