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NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

 

THÔNG BÁO 

Tuyển lao động Việt Nam làm việc tại  

Công ty TNHH MTV XD-TM-DV Vũ Phi  

(ấp Giồng Giếng, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) 

 

 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh thông báo tuyển lao 

động Việt Nam làm việc tại Công ty TNHH MTV XD-TM-DV Vũ Phi, cụ thể như 

sau: 

- Số lượng 05 người, thông tin chi tiết về vị trí công việc, mức lương, điều 

kiện tuyển dụng, thời gian làm việc đã được đăng trên địa chỉ Website của Trung 

tâm Dịch vụ việc làm Trà Vinh http://vltravinh.vieclamvietnam.gov.vn 

- Địa điểm làm việc: Công ty TNHH MTV XD-TM-DV Vũ Phi. 

- Địa chỉ làm việc: ấp Giồng Giếng, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh 

Trà Vinh. 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/7/2019. 

- Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Dịch vụ việc làm Trà Vinh, địa chỉ: Số 

542 – Kiên Thị Nhẫn, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; điện thoại: 

0294.3680.989. 

- Thời gian phỏng vấn dự kiến: Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 19/7/2019.  
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