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THÔNG BÁO
(V/v Tuyển nhân sự)

Nhằm hỗ trợ cho việc Cập nhật thông tin Đoàn viên, Đoàn khoa, thống kê, điểm
danh các hoạt động do trường, khoa tổ chức. Tổ Văn thư Khoa Môi trường và Tài nguyên
thiên nhiên cần tuyển thêm 10 nhân sự để hỗ trợ cũng như làm quen dần với công việc của
Tổ Văn thư giúp Tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đoàn Khoa Môi trường & TNTN yêu cầu.
Số lượng phân bổ cụ thể như sau:
- Tuyển 5 thành viên (Khóa 37, 38) tham gia vào công tác thường trực của tổ, về
việc cập nhật thong tin Đoàn viên, trực các buổi trong tuần. Cần các bạn năng
động, sáng tạo và nhiệt tình.
- Tuyển 5 thành viên (Khóa 36, 37 và 38) chuyên vào thiết kế và cập nhật thông tin
cho web Đoàn khoa, cần những bạn có căn bản cũng như quan tâm về tin học và
thiết kế web.
Các bạn sinh viên có nhu cầu tham gia Tổ văn thư đăng ký qua mail cho Tùng
tung103789@student.ctu.edu.vn
Hạn chót đăng ký: từ ngày ra thông báo đến 11h30 ngày 30/11/2012,
Khi đăng ký qua mail các bạn điền vào theo mẫu sau, mong các bạn làm theo để
chúng tôi dễ dàng tổng hợp và lập danh sách:
Tựa đề mail: [Đăng kí nhân sự tổ văn thư][chi đoàn]. Ví dụ: Đăng kí nhân sự tổ
văn thư chi đoàn Quản lý môi trường K36
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Lợi ích khi tham gia tổ văn thư: được công nhận là lực lượng nồng cốt của khoa
sau mỗi học kỳ đồng thời các bạn có cơ hội học tập nâng cao khả năng công tác
đoàn.
- Thời gian thi tuyển: 01/12/2012 (cụ thể sau khi các bạn đăng ký)
- Hình thức thi tuyển: Phỏng vấn trực tiếp.
Rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình cảu các bạn đoàn viên,
Đoàn Khoa Môi trường & TNTN
Tổ văn thư
(Đã ký)
Nguyễn Thị Nhẫn

