
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TRONG TỈNH, NGOÀI TỈNH VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NĂM 2022 
(Kèm theo Công văn số:    /SLĐTBXH-GDNNVL ngày      tháng 5 năm 2022 của Sở Lao động - TBXH) 

 

A. ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG ĐI LÀM  TRONG TỈNH 
 

TT Vị trí tuyển 

Yêu cầu 

Mô tả công việc 
Mức 

lương 
Phúc lợi 

Địa điểm 

làm việc Số 

lượng 
Độ tuổi 

Trình độ/ sức 

khỏe/ giới tính 

1 Kỹ sư xây dựng 5 18-35 

Nam tốt nghiệp cao 
đẳng, đại học các 

ngành: Xây dựng, 
giao thông, thủy lợi. 

Thực hiện các công việc liên 

quan đến xây dựng, giao 
thông công trình 

8-15 

triệu/tháng 

Theo đúng quy định của 

Bộ luật Lao động 

 
Thành 

phố Lào 
Cai 

2 
Công nhân lái máy 
lu, gạt 

02 25-35 
Nam có chứng chỉ 
lái máy 

San gạt, lu mặt bằng 
Thỏa 
thuận 

Được đóng các loại bảo 
hiểm theo đúng quy 
định 

Thành 
phố Lào 

Cai 

3 Kế toán tổng hợp 02 25 -35 
Nữ tốt nghiệp cao 

đẳng kế toán trở lên 

Biết làm báo cáo thuế, tổng 

hợp 

5-8 

triệu/tháng 

Được đóng các loại bảo 

hiểm theo đúng quy 
định 

Thành 

phố Lào 
Cai 

4 

Lao động phổ thông: 
Giúp việc gia đình, 

thợ xây dựng, 
shipper giao hàng, 
bưng bê, phục vụ 

quán ăn, đầu bếp, 
bán hàng mỹ phẩm + 

thực phẩm 

50 18-55 
Nam nữ, có sức 
khỏe tốt 

- Làm giúp việc tại các gia 
đình, các công trường xây 
dựng. 

- Ship hàng trong thành phố 

5-7 triệu/ 
tháng 

Tùy đơn vị tuyển dụng 
và tay nghề của thợ. 

 
Thành 

phố Lào 

Cai 

5 

Nhân viên kinh 

doanh cho hãng 
Vinaphone 

20 18-35 

Nam, nữ tốt nghiệp 
THPT trở lên, 

nhanh nhẹn, giọng 
nói dễ nghe, không 

nói lắp 

Nhân viên Kinh doanh, bán 
các sản phẩm dịch vụ của 

VNPT cụ thể như phát triển 
mới Intetnet, MyTV, sim, 

thẻ điện thoại. 

6-8 
triệu/tháng 

Được đào tạo bài bản, 
không phải thử việc nếu 

bản thân có năng lực, 
được trợ cấp tiền xăng 
xe, điện thoại, đồng 

phục. 

Thành 

phố Lào 
Cai 



6 
Nhân viên kinh 
doanh cho hãng 

Mobifone 

10 18-35 

Nam, nữ tốt nghiệp 
Trung cấp trở lên, 
nhanh nhẹn, giọng 

nói dễ nghe, không 
nói lắp 

Nhân viên Kinh doanh; bán 

các sản phẩm dịch vụ cụ thể 
của Mobifone; chăm sóc 

khách hàng, nghiên cứu, 
phát triển sản phẩm, dịch 
vụ…. 

Thỏa 

thuận 

Được đào tạo bài bản, 

không phải thử việc nếu 
bản thân có năng lực, 

được trợ cấp tiền xăng 
xe, điện thoại, đồng 
phục. 

Thành 
phố Lào 

Cai 

7 Giám sát xây dựng 05 18-35 

Có kỹ năng phân 

tích, phát hiện và 
giải quyết vấn đề; 
Có khả năng độc 

lập, chịu áp lực cao 
trong công việc; Tốt 

nghiệp Đại học, cao 
đẳng khối ngành 
XD; Kính nghiệm: 

2-3 năm thi công; 
Thành thạo phần 

mềm: Auto Cad, 
Microsoft Office, 
phần mềm lập dự 

toán  

 

Thực hiện các công việc 

theo yêu cầu của Chỉ huy 
trưởng; Tổ chức thực hiện 

lập bản vẽ shopdrawing, 
BPTC của dự án; Giám sát 
và đôn đốc kiểm tra các vấn 

đề liên quan đến: kỹ thuật, 
chất lượng, tiến độ, khối 

lượng, an toàn lao động và 
vệ sinh môi trường tại dự án; 
Lập danh mục các bản vẽ 

shopdrawing, biện pháp thi 
công, bóc tách khối lượng 

vật tư, phục vụ việc lập kế 
hoạch thực hiện dự án; Lập 
bản vẽ công trình, tham gia 

bố trí tổng mặt bằng công 
trường thi công 

Thỏa 

thuận 

Có chỗ ở cho người ở 

xa 

Huyện 
Bát Xát, 

TP Lào 
Cai 



8 Giám sát Cơ điện 03 18-35 

Có kỹ năng phân 
tích, phát hiện và 

giải quyết vấn đề; 
Có khả năng độc 

lập, chịu áp lực cao 
trong công việc; Tốt 
nghiệp Đại học, cao 

đẳng khối ngành 
Điện, CTN; Kinh 

nghiệm: 2-3 năm thi 
công; Thành thạo 
phần mềm: Auto 

Cad, Microsoft 
Office, phần mềm 

lập dự toán 

Thực hiện các công việc 

theo yêu cầu của Chỉ huy 
trưởng; Tổ chức thực hiện 

lập bản vẽ shopdrawing, 
BPTC của dự án; Giám sát 
và đôn đốc kiểm tra các vấn 

đề liên quan đến: kỹ thuật, 
chất lượng, tiến độ, khối 

lượng, an toàn lao động và 
vệ sinh môi trường tại dự án;  
Lập danh mục các bản vẽ 

shopdrawing, biện pháp thi 
công, bóc tách khối lượng 

vật tư, phục vụ việc lập kế 
hoạch thực hiện dự án; Lập 
bản vẽ công trình, tham gia 

bố trí tổng mặt bằng công 
trường thi công 

Thỏa 

thuận 

Có chỗ ở cho người ở 

xa 

Huyện 
Bát Xát 

TP Lào 
Cai 

9 

Nhân viên bán hàng 

Điện máy, nội thất, 
giầy dép 

15 18-35 

- Giao tiếp tốt, 
nhanh nhẹn, trung 

thực 
- Yêu thích công 
nghệ, có kinh 

nghiệm bán hàng là 
một lợi thế. 

- Sử dụng máy tính 
thành thạo. 
- Làm việc theo ca 

Bán hàng, tư vấn bán hàng 

tại cửa hàng, siêu thị  

Thỏa 

thuận 

Theo quy định của công 

ty, đơn vị tuyển dụng 

Thành 

phố Lào 
Cai 

10 Công nhân may 40 18-35 

Đã biết ngồi máy 
may (ưu tiên người 

có kinh nghiệm, tay 
nghề) 

May quần áo thời trang trẻ 

em 

Thỏa 

thuận 

Tùy đơn vị tuyển dụng 

và tay nghề của thợ. 

TP Lào 

Cai 



13 Công nhân cơ điện 01 18-35 

Biết về máy may và 
điện công nghiệp 

(ưu tiên người có 
kinh nghiệm ) 

Sửa chữa, bảo dưỡng máy 
may điện tử, máy may công 

nghiệp 

Thỏa 

thuận 

Tùy đơn vị tuyển dụng 

và tay nghề của thợ. 

TP Lào 

Cai 

14 Nhân viên y tế 01 18-35 

Tốt nghiệp Điều 
dưỡng, Y sĩ từ trung 

cấp trở lên, có 
chứng chỉ hành 
nghề, thành thạo các 

kỹ năng; Biết sử 
dụng tin học văn 

phòng; Là người 
cẩn thận, nhiệt tình 
và chủ động trong 

công việc. 

Sơ cấp cứu, xử lý các tình 
huống lao động trong ngành 
may nói riêng và các tình 

huống tại nạn lao động khác 
nói chung; Có thể kiêm 

nhiệm công việc khác ngoài 
y tế. 

Thỏa 
thuận 

Tùy đơn vị tuyển dụng 
và tay nghề của thợ. 

TP Lào 
Cai 

B. ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG ĐI LÀM  NGOÀI TỈNH 

TT 
Đơn vị tuyển  

 

Yêu cầu 
Mô tả công việc, 

thời gian làm việc 

Mức 

lương 
Phúc lợi 

Địa điểm làm 

việc Số 

lượng 

Độ 

tuổi 

Trình độ/ sức 

khỏe/ giới tính 

1 
Công ty TNHH CN 
BROTHER VIỆT 
NAM 

10.000 

Tuyển 
chính 

thức 

18-45 
Nam, nữ học hết 
tiểu học, sức khỏe 
tốt, nhanh nhẹn 

- Sản xuất & lắp 
ráp máy in;  

- Ngày làm 8 tiếng 
từ thứ 2 đến hết thứ 
6, làm việc theo ca, 

2 tuần ca ngày, 2 
tuần ca đêm 

Từ 7,5 – 8  
triệu 

đồng/tháng 

Công nhân được tham gia BHXH; 
BHYT; BHTN; Ký túc xá cho nữ, 

được sắp xếp xe về quê ăn tết; 
Nghỉ lễ, tết, nghỉ phép năm theo 
quy định 

- Đón LĐ đi làm theo nhóm từ 15 
người. 

Khu công 

nghiệp Phúc 
Điền - Cẩm 
Giàng - Hải 

Dương 



2 
Công ty TNHH May 

Tinh Lợi 

1.000 
Tuyển 

chính 

thức 

16-40 

- Nữ chưa có tay 
nghề được đào tạo 
may có hưởng 

lương;  
- Nam biết may 

Công nhân may, 
ráp áo, kiểm 

hàng… Làm 26 
công/tháng.  

Từ 8 – 15 
triệu 

đồng/tháng 

Công nhân được tham gia BHXH; 

BHYT; BHTN; Được hỗ trợ ăn 
ca, được sắp xếp xe về quê ăn tết; 
Nghỉ lễ, tết, nghỉ phép năm theo 

quy định 
- Đón LĐ đi làm theo nhóm từ 15 

người. 

 Khu công 
nghiệp Nam 

Sách và Lai Vu, 
tỉnh Hải Dương 

3 
Công ty TNHH Nam 
Yang Dalta 

2.000 
Tuyển 
chính 

thức 

18-40 
Nam, nữ học hết 
tiểu học, sức khỏe 

tốt, nhanh nhẹn 

Công nhân may, 
kiểm hàng, đóng 

gói. 

Từ 6.5-8.5 
triệu 

đồng/tháng 

Công nhân được tham gia BHXH; 
BHYT; BHTN; Được hỗ trợ ăn 

ca, được sắp xếp xe về quê ăn tết; 
Nghỉ lễ, tết, nghỉ phép năm theo 

quy định 
- Đón LĐ đi làm theo nhóm từ 15 
người. 

Khu công 
nghiệp Đại An, 

tỉnh Hải Dương 

4 

Công ty TNHH 

REGINA MIRACLE 
INTERNATIONAL 
Việt Nam 

1.000 

Tuyển 
chính 
thức 

18-40 

Ưu tiên nam, nữ 

có tay nghề; Nữ 
chưa có tay nghề 
được đào tạo may 

có hưởng lương 

Công nhân may, 

công nhân phổ 
thông, nhân viên 
biết tiếng trung 

Từ 8 – 16 
triệu 

đồng/tháng 

Công nhân được tham gia BHXH; 

BHYT; BHTN; Được hỗ trợ ăn 
ca, được sắp xếp xe về quê ăn tết; 
Nghỉ lễ, tết, nghỉ phép năm theo 

quy định 

Tạị KCN VSIP 

Dương Quan, 
Thủy Nguyên, 

Hải Phòng 

5 
Công ty TNHH 
Newwing (Tập đoàn 
Hồng Hải) 

200 
Tuyển 
thời vụ 

18-40 
Nam, nữ biết đọc, 
viết thành thạo, có 
sức khỏe tốt. 

Sản xuất linh kiện 
điện tử 

Từ 9-12 
triệu/tháng 

Công nhân được tham gia BHXH; 

BHYT; BHTN; Ký túc xá, có hỗ 
trợ ăn ca, có xe đưa đón. 
- Có xe đón lao động đi làm từ 10 

người tại địa phương 

KCN Vân 

Trung, Xã Vân 
Trung, Việt 

Yên, Bắc Giang 

6 
Công ty TNHH 
Luxshare ICT Việt 
Nam 

500 

Tuyển 
chính 

thức 

18-38 

Nam, nữ biết đọc, 

viết thành thạo, có 
sức khỏe tốt, ưu 

tiên nữ 

Sản xuất linh kiện 
điện tử  

Từ 9-13 
triệu/tháng 

Nhân viên được tham gia BHXH; 

BHYT; BHTN; Nghỉ lễ, tết, nghỉ 
phép năm theo quy định,  

 

Vân Trung, 
Quang Châu, 

Bắc Giang 

7 Công ty Canon 

500 
Tuyển 

chính 
thức 

18-40 

Nam, nữ biết đọc, 

viết thành thạo, có 
sức khỏe tốt 

Sản xuất máy in, 

máy fax 

Từ 8-10 

triệu/tháng 

Nhân viên được tham gia BHXH; 
BHYT; BHTN; Nghỉ lễ, tết, nghỉ 

phép năm theo quy định,  
- Hỗ trợ chỗ ở tại Kí túc xá cho 
lao động ở xa. 

KCN Quế Võ, 

Tiên Sơn - Bắc 
Ninh. 



8 Công ty Bujeon 

500 
Tuyển 

chính 
thức 

18-40 

Nam, nữ biết đọc, 
viết thành thạo, có 

sức khỏe tốt, ưu 
tiên nữ 

Sản xuất dây tai 

nghe  

Từ 8-10 

triệu/tháng 

Nhân viên được tham gia BHXH; 
BHYT; BHTN; Nghỉ lễ, tết, nghỉ 
phép năm theo quy định,  

- Hỗ trợ chỗ ở tại Kí túc xá cho 
lao động ở xa, hỗ trợ 2 bữa ăn/ 

ngày  

KCN Quế Võ 1, 

Bắc Ninh. 

9 
Công ty Goertek - 

Vina 

300 
Tuyển 

thời vụ 

18-40 
Nam, nữ có sức 
khỏe tốt, ưu tiên 

nữ 

Sản xuất các sản 
phẩm tai nghe, loa, 

mic và các thiết bị 
điện tử di động 

Từ 10-12 

triệu/tháng 

Nhân viên được tham gia BHXH; 
BHYT; BHTN; Nghỉ lễ, tết, nghỉ 

phép năm theo quy định của Luật 
LĐVN  

KCN Quế võ, 

Bắc Ninh 

10 Công ty Fushan 

500  
 Tuyển 

chính 
thức 

18-40 

Nam, nữ biết đọc, 
viết thành thạo, có 

sức khỏe tốt, ưu 
tiên nữ 

Sản xuất linh kiện 

điện tử 

Từ 7-10 

triệu/tháng 

Nhân viên được tham gia BHXH; 

BHYT; BHTN; Nghỉ lễ, tết, nghỉ 
phép năm theo quy định. 

Từ Sơn, Bắc 

Ninh 

11 

Công ty TNHH 

Công nghiệ điện 
Long Win 

300  
 Tuyển 

chính 
thức 

18-45 

Nam, nữ tốt biết 

đọc viết thành 
thạo 

Lắp ráp linh kiện 
máy phát điện, 

kiểm tra chất lượng 
sản phẩm 

Từ 7-15 

triệu/tháng 

Được đóng các loại bảo hiểm theo 
đúng quy định; Hỗ trợ tìm kiếm 

nhà trọ. Ăn trưa, ăn tăng ca miễn 
phí 

Hưng Yên 

12 
Công ty TNHH 

Compal Việt Nam 

4000  
 Tuyển 

chính 
thức 

18-45 

Nam, nữ tốt biết 

đọc viết thành 
thạo, có sức khỏe 

Sản xuất điện thoại 

thông minh và máy 
tính Dell 

Từ 7-12 

triệu/tháng 

Được đóng các loại bảo hiểm theo 
đúng quy định; Hỗ trợ tìm kiếm 

nhà trọ. Ăn trưa, ăn tăng ca miễn 
phí. Được tổ chức sinh nhật. 

Vĩnh Phúc 

13 
Công ty TNHH RK 
Resources  

1000 

Tuyển 
chính 
thức 

18-45 

Nam, nữ biết đọc 

viết đơn giản, có 
sức khỏe tốt 

Sản xuất, xuất 

khẩu đồ gỗ gia 
dụng, bàn ghế, 
giường tủ và sofa 

Từ 9-10 
triệu/tháng 

Được đóng các loại bảo hiểm theo 
đúng quy định; Có nhà ở cho công 

nhân. Hỗ trợ cơm trưa, cơm tăng 
ca. Lao động từ 10 người trở lên 

được đi máy bay miễn phí. 

Bình Dương 

14 
Công ty TNHH 

HuDa tech 

Tuyển 

liên tục 
18-40 

Nam, nữ có sức 
khỏe tốt, không 

yêu cầu về trình 
độ 

Gia công lắp ráp, 

kiểm tra, đóng gói 
linh kiện điện tử 

Từ 7-12 

triệu đồng/ 
tháng 

Đóng bảo hiểm theo quy định, quà 
thưởng các ngày lễ, tết, môi 

trường làm việc sạch sẽ và thân 
thiện 

Bắc Giang 



15 
Công ty TNHH Seo 
Tech 

1000 lao 
động 

18 
trở 

lên 

Nam, nữ có sức 
khỏe tốt, không 
yêu cầu về trình 

độ 

Sản xuất, lắp ráp, 
đóng gói linh kiện 

điện tử 

9-12 triệu/ 
tháng 

Đóng bảo hiểm theo quy định, quà 

thưởng các ngày lễ, tết. cấp phát 
miễn phí đồng phục, bảo hộ lao 

động, hỗ trợ KTX cho lao động ở 
xa, có xe đưa đón công nhân 

Bắc Giang 

16 
Công ty TNHH 

Pegatron Việt Nam 

Không 

giới hạn 

Từ 
18 

trở 
lên 

Nam, nữ có sức 
khỏe tốt, không 

yêu cầu về trình 
độ 

Sản xuất, lắp ráp, 
sản xuất bản mạch, 

công nhân ép nhựa 

9-13 triệu/ 

tháng 

Đóng bảo hiểm theo quy định, quà 
thưởng các ngày lễ, tết. cấp phát 
miễn phí đồng phục, bảo hộ lao 

động, nghỉ phép, có lương tháng 
13, sinh nhật, thăm hỏi,…… 

Hải Phòng 

 

C. ĐƠN HÀNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG 

 

 

TT 

Thị 

trường 

Yêu cầu 
 

 

Danh mục nghề 

 

Số 

lượng 

 

Thu nhập 

dự kiến 

 

Điều kiện làm việc 

và các chế độ đãi 

ngộ 

Chi phí xuất 

cảnh Độ 

tuổi 

Giới tính/sức 

khỏe/đạo đức 

1 Nhật bản 
18 - 
35 

- Nam cao trên 1m60 trở 

lên, nặng 55kg trở lên 
- Tốt nghiệp THPT trở 
lên; Sức khỏe tốt, không 
mắc các bệnh truyền 
nhiễm (Viêm gan B, 
HIV, Lao phổi...), có sức 
khỏe tốt, thật thà, trung 
thực, chu đáo, tỉ mỉ, cẩn 
trọng trong công việc… 

- - Đơn hàng chế biến thực phẩm: thực 
phẩm siêu thị, gia công chế biến thịt 
gà, lợn, công nhân làm bánh bao, 

đóng gói cơm hộp. 
- - Đơn hàng nông nghiệp: trồng rau, 

trồng hoa, thu hoạch hoa quả, trồng 
nấm, cà chua chăn nuôi bò sữa, chăn 
nuối lợn 

- - Đơn hàng Xây dựng – Công 
nghiệp: hàn xì, đóng tàu, xây dựng, 

cắt nhôm, giàn giáo, cốt pha… 
- - Đơn hàng chăm sóc sức khỏe:  

Điều dưỡng, hộ lý 

Liên 
tục 

(thay 
đổi theo 
tháng) 

Lương cơ 
bản từ 38 - 
43 
triệu/tháng 
(chưa tính 
làm thêm) 

- Bảo hiểm xã hội, 

thân thể, bảo hiểm 
thất nghiệp theo 
luật pháp Nhật 

Bản quy định 
- Được cung cấp 

các dụng cụ hỗ trợ 
lao động gọn nhẹ 
giúp hạn chế lao 

động chân tay. 

- Chi phí 

gồm:  phí học 
tiếng, học sơ 
cấp  nghề, vé 

máy bay, 
Visa... 

(Phí xuất cảnh 
tùy thuộc 
từng đơn 

hàng) 



2 Hàn Quốc 18-39 

- Tốt nghiệp THPT trở lên; 
Không có án tích theo quy 

định của pháp luật; Chưa 
từng bị trục xuất khỏi Hàn 
Quốc; 

- Không bị cấm xuất cảnh 
Việt Nam; 
- Không bị mù mầu, rối 

loạn sắc giác; 
 

- Hàng năm, Trung tâm Lao động 

ngoài nước thuộc Bộ Lao động - 
TBXH có xây dựng Kế hoạch tuyển 

chọn lao động đi làm việc tại Hàn 
Quốc trong ngành Sản xuất chế tạo, 
Xây dựng hoặc Ngư nghiệp. 

 

Không 
hạn chế 

Lương bình 
quân từ 30-
40 triệu 
đồng/tháng  

- Được Trung tâm 

Lao động ngoài 
nước đưa đi, Đại 

sứ quán Việt Nam 
tại Hàn Quốc bảo 
vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp trong 
thời gian làm việc 

tại Hàn Quốc. 
- Được hưởng 
quyền lợi từ Quỹ 

Hỗ trợ việc làm 
ngoài nước theo 

quy định và các 
quyền lợi khác 
theo quy định của 

pháp luật. 

- Lệ phí đăng 
ký thi tiếng 

Hàn; 
- Các chi phí 

phải nộp sau 
khi đạt yêu 
cầu của kỳ thi 

tiếng Hàn 
(Các chi phí 

làm visa, vé 
máy bay và 
chi phí tuyển 

chọn, xử lý, 
quản lý hồ sơ 

của người lao 
động; Tiền ký 
quỹ tại Ngân 

hàng Chính 
sách xã hội). 

3 Đài Loan 18-45 

Nam, cao 1m60, nặng 50 
kg trở lên, tốt nghiệp 

THCS trở lên; Nữ, cao 
1m50, cân nặng 48 kg trở 
lên, tốt nghiệp THCS trở 

lên, chăm chỉ, có sức 
khỏe tốt 

- - Đơn hàng chăn nuôi - chế biến thực 
phẩm: chăn nuôi bò sữa, chế biến đồ 

ăn, cơm hộp.  
- - Đơn hàng Xây dựng – Công 

nghiệp: Cơ khí, sửa chữa ô tô, sản 

xuất đồ điện… 

- Đơn hàng chăm sóc sức khỏe:  Hộ 

lý chăm sóc người bệnh tại trung 
tâm dưỡng lão. Giúp việc gia đình  

trông người già, trẻ nhỏ, dọn dẹp 
cơm nước. 

Liên tục 
(thay đổi 

theo 

tháng) 

Lương cơ 
bản từ 18-
25 
triệu/tháng 
(chưa tính 
làm thêm) 

Được đóng Bảo 

hiểm theo quy 
định. Hỗ trợ chỗ ở 
cho công nhân. Hỗ 

trợ ăn ca. 

- Chi phí 

gồm:  phí học 
tiếng, học sơ 
cấp  nghề, vé 

máy bay, 
Visa... 
- (Phí xuất 

cảnh tùy 
thuộc từng 
đơn hàng) 

4 Singapore 18-48 

Nam, cao 1m60, nặng 53 

kg trở lên, tốt nghiệp TH 
trở lên, chăm chỉ, có sức 

khỏe tốt. Không mắc các 
bệnh nhiễm (Viêm gan B, 
HIV, Lao phổi...) 

- - Thợ xây dựng Liên tục 

Tổng thu 
nhập từ 27-

29 triệu 
đồng/tháng 

Được đóng Bảo 
hiểm theo quy 

định. Hỗ trợ chỗ ở 
cho công nhân. 

55 triệu đồng 



5 
Cộng hòa 
LB Đức 

18-28 

- Chiều cao từ 1m50 và 

cân nặng từ 45 kg trở lên 
đối với nữ; chiều cao từ 

1m60 và nặng từ 50 kg 
trở lên đối với nam. 
- Đã tốt nghiệp hoặc đang 

học năm cuối hệ Trung 
cấp, Cao đẳng hoặc Đại 

học chuyên ngành điều 
dưỡng; 
- Không có tiền án, tiền 

sự, có tư cách đạo đức 
tốt; tiền sử chưa từng 

mắc bệnh lao phổi và các 
bệnh truyền nhiễm. 

- Hàng năm, Trung tâm Lao động 

ngoài nước thuộc Bộ Lao động - 
TBXH có xây dựng Kế hoạch tuyển 
chọn ứng viên đi học tập và làm việc 

tại Cộng hòa Liên Bang Đức trong 
ngành điều dưỡng. 

Không 
hạn chế 

Lương 45-
50 

triệu/tháng 

Ứng viên được 

Công ty TNHH 
Vivantes được đài 

thọ toàn bộ các chi 
phí trong thời gian 
từ 12 tháng đến 18 

tháng học tiếng 
Đức tại Việt Nam; 

Trong thời gian học 
nghề từ 03 năm tại 
Đức, hàng tháng 

ứng viên sẽ được 
nhận học bổng học 

nghề theo quy định 
pháp luật hiện hành 
của Đức; Sau khi 

tốt nghiệp khoá đào 
tạo nghề và được 

cấp chứng chỉ quốc 
gia Đức, ứng viên 
sẽ được Công ty 

TNHH Vivantes và 
các đối tác ký hợp 

đồng làm việc lâu 
dài tại CHLB Đức 

- Ứng viên nếu 
trúng tuyển 

phải Nộp 01 
lần duy nhất 

cho Trung tâm 
Lao động 

ngoài nước số 

tiền 300 Euro 
- Tiền khám 

sức khỏe ban 
đầu ngay sau 
khi nhập học. 

6 Rumani 18-32 

- Nam, cao: 1m 62 trở 
lên. Nặng: 53 kg trở lên, 

– Nữ , cao 152 cm trở 
lên, nặng 45 kg trở lên, 
Tuổi từ 23 – 48; 

- Sức khoẻ tốt, thị lực tốt, 
không mắc các bệnh: 

Viêm gan B, C, HIV, 
giang mai, hoa liễu, tiền 
sử bệnh não, tim, gan, 

bệnh mãn tính. 

- - Đơn hàng làm Đầu bếp, phụ bếp, 
thợ làm bánh pizza, pha chế, bồi bàn, 
dọn dẹp; 

- - Đơn hàng quấn dây điện ô tô 
(ngành SXCT); 

- - Đơn hàng Lắp ráp máy móc, thiết 
bị (ngành SXCT). 

Không 
hạn chế 

Thu nhập 
40-45 triệu 
đồng/tháng 

Được đóng Bảo 

hiểm theo quy 
định. Hỗ trợ chỗ ở 
cho công nhân. Hỗ 

trợ ăn ca. 

- Chi phí 

gồm:  phí học 
tiếng, học sơ 
cấp  nghề, vé 

máy bay, 
Visa... 

(Phí xuất cảnh 
tùy thuộc từng 

đơn hàng) 

 



D. TUYỂN SINH - HỌC NGHỀ GẮN VỚI GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM 

TT Ngành nghề Đối tượng 

Thời 

gian 

đào tạo 

Hồ sơ Quyền lợi 

1 

Sơ cấp nghề Khai 

thác mỏ hầm lò; 
xây dựng mỏ hầm 
lò 

- Nam tuổi từ 17 – 38, cao 
1,55m, nặng 48kg trở lên. 

- Biết đọc, biết viết, không 
mắc các bệnh truyền 

nhiễm và tệ nạn xã hội. 

8 tháng 
- Sơ yếu lý lịch 

- Bản sao giấy khai sinh; 
- Bằng tốt nghiệp, học bạ phô tô 
công chứng; 

- CMND; Sổ hộ khẩu công chứng; 
- 08 ảnh 3x4 

- Phiếu đăng ký học nghề; 
- Cam kết không nghiện ma túy 

- Lao động được đào tạo tại Trường Cao đẳng 
Than – Khoáng sản Việt Nam, thuộc Tập đoàn 

Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Địa 
chỉ số 8 - Chu Văn An - Phường Hồng Hải – 

Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) 
- Được miễn phí toàn bộ kinh phí đào tạo; miễn 

phí chỗ ở, ăn 3 bữa/ngày, 7 ngày/tuần với mức 
70.000 đ/ ngày. Sau khi tốt nghiệp được ký hợp 

đồng làm việc tại các Công ty thuộc tập đoàn 
Than khoáng sản Việt Nam (Quảng Ninh) với 
mức lương từ 10-15 triệu/tháng. 

- Đủ số lượng 05 người tổ chức khám sức khỏe 
tại địa phương có xe đưa đón về tận trường. 

 

2 

Trung cấp nghề 
Khai thác mỏ hầm 
lò; xây dựng mỏ 

hầm lò; Cơ điện 
mỏ hầm lò 

- Nam tuổi từ 18 – 38, cao 
1,55m, nặng 48kg trở lên. 

- Tốt nghiệp THCS trở lên. 

12,5 - 
14 

tháng 

 

- Chi tiết liên hệ: TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH LÀO CAI  

- Địa chỉ: Số 017, đường Lê Ngọc Hân, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

- Điện thoại: : 02143.832.233 (gọi trong giờ hành chính, từ Thứ 2 đến thứ 6); 

   Tư vấn viên: Bà Nguyễn Phúc Hậu - 0972.091.642; Bà Nguyễn Thị Nga - 0388.489.866; Bà Lê Thị Thu Thúy - 

0328.602.882; Bà Phạm Ngọc Hoa - 0364.392.769 ; Bà Lê Thị Thu Hà – 0975.754.694 

- Facebook: Trung tâm dịch vụ việc làm Lào Cai 
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