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UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

BQL KHU KINH TẾ VÂN PHONG 

TỈNH KHÁNH HÒA 

Số:   1311/KKT- QLDN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Khánh Hòa,  ngày 15 tháng 11  năm 2018 
 

V/v hỗ trợ tuyển dụng lao động cho các 

doanh nghiệp trong KCN Suối Dầu  

tháng 11/2018 

 

  

            Kính gửi:   

       - Sở Lao động Thương binh và Xã hội; 

                                             - Sở Giáo dục và Đào tạo; 

                                             - Sở Thông tin và Truyền thông; 

                                             - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; 

                                             - Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa; 

                                             - Báo Khánh Hòa; 

                                             - Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa; 

                                             - UBND thành phố, huyện, thị xã.         
 

Thực hiện Kế hoạch số 2693/KH-UBND ngày 21/3/2018 của UBND tỉnh 

về hỗ trợ tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp hoạt động trong Khu công 

nghiệp Suối Dầu, ngày 04/4/2018 Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong (Ban 

Quản lý) đã có văn bản gửi đến các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Suối 

Dầu đăng ký nhu cầu tuyển dụng lao động hàng tháng và gửi về Ban Quản lý 

trước ngày 20 hàng tháng. Đến nay, Ban Quản lý đã nhận được 01 doanh nghiệp 

(Công ty TNHH Hải Vương) đăng ký nhu cầu tuyển dụng trong tháng 11/2018, 

với số lượng 579 lao động, cụ thể như sau: 

T

T 

Tên doanh 

nghiệp/vị trí 

công việc 

Số 

lượng 

(người) 

Giới 

tính 

Độ 

tuổi 

Trình độ chuyên 

môn 

Điều kiện làm 

việc/Thu nhập 

1 
Công nhân chế 

biến thủy sản 
500 

Nam, 

nữ 
18-30 6/12 (biết đọc viết) 

- Làm việc tại 

KCN Suối 

Dầu; 

- Thu nhập: 

9.000.000 

đồng/tháng. 

2 
Nhân viên cơ 

điện, cơ khí 
32 Nam 22-35 

Tốt nghiệp trung cấp 

trở lên chuyên 

ngành điện, điện tử, 

điện lạnh, cơ điện 

tử… 

 

 

 

 

 3 
Nhân viên 

KCS 
11 

Nam, 

nữ 
22-35 

Tốt nghiệp cao đẳng 

trở lên chuyên 



2 

 

ngành công nghệ 

thực phẩm, chế biến 

thủy sản… 

 

 

 

 

 

- Làm việc tại 

KCN Suối 

Dầu; 

-Thu nhập: 

Thỏa thuận. 

4 
Nhân viên 

thống kê. 
14 

Nam, 

nữ 
22-35 

Tốt nghiệp cao đẵng 

trở lên, chuyên 

ngành kế toán, kinh 

tế… 

5 

Nhân viên thu 

mua quốc tế 

(tiếng 

Anh/tiếng 

Trung). 

10 Nam 22-35 

Tốt nghiệp đại học 

trở lên chuyên 

ngành kinh tế, ngoại 

thương, quản trị 

kinh doanh,… 

6 
Nhân viên 

haccp. 
05 

Nam, 

Nữ 
22-35 

Tốt nghiệp đại học 

chuyên ngành hóa, 

công nghệ thực 

phẩm, công nghệ 

sinh học. 

7 
Điều hành sản 

xuất. 
04 

Nam 

nữ 
30-45 

Tốt nghiệp đại học 

trở lên chuyên 

ngành chế biến thủy 

sản, công nghệ thực 

phẩm, kinh tế, quản 

lý…; có ít nhất 03 

năm kinh nghiệm ở 

vị trí tương đương 

8 
Giám sát an 

ninh. 
03 Nam  22-40 

Tốt nghiệp trung học 

phổ thông, có sức 

khỏe.  

 Tổng cộng 579     

 Ban Quản lý cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động của các 

doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Suối Dầu để Quý cơ quan triển khai thực 

hiện theo Kế hoạch số 2693/KH-UBND ngày 21/3/2018 của UBND tỉnh. 

Trân trọng./. 

(Sao kèm thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động tháng 11/2018 của  doanh 

nghiệp) 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (vbđt); 

- Lưu VT, QLDN. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

  

 
 

Nguyễn Trọng Hoàng 
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