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STT 

Vị trí việc 

làm tuyển 

dụng 

 Số 

lƣợng 

tuyển 

dụng 

theo 

vị trí  

việc 

làm 

 
Yêu cầu đối với vị trí 

tuyển dụng 

Đối tƣợng 

dự 

tuyển 

Ghi 

chú 

Mô tả vị trí việc làm 

    Hạng 

chức danh 

nghề nghiệp 

khi tuyển 

dụng 

Trình độ 

chuyên môn 

Yêu cầu 

khác 
 

 

 

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 

 

25 
    

 

 

I 

 

Cơ sở Điều trị, cai  nghiện ma túy: 7 

 

1 

Điều trị 

phục hồi 

sức khỏe 

Quản lý theo dõi và thực hiện công tác 

phục hồi sức khỏe, điều dưỡng sau giải 

độc cắt cơn cho học viên cai nghiện ma 

túy. 

 

1 
Điều dưỡng 

hạng IV 

(V.08.05.13) 

Cao đẳng trở 

lên ngành Điều 

dưỡng 

 
 

 



2 

Giáo dục 

phục hồi 

hành vi 

Trực tiếp xây dựng kế hoạch rèn luyện 

thể dục thể thao phục hồi sức khỏe cho 

người nghiện ma túy, tổ chức hướng dẫn 

cho người nghiện ma túy các bộ môn thể 

dục, thể thao nâng cao sức khỏe, cải thiện 

thể trạng. 

2 Chuyên viên  

(01.003) 

Đại học trở lên 

ngành: Thể 

dục thể thao; 

Huấn luyện 

viên thể thao. 

 

 
 

 

3 
Quản lý 

học viên 

Trực tiếp quản lý học viên cai nghiện ma 

túy khi tham gia các hoạt động lao động 

trị liệu tại đơn vị, tham gia trực ca 24/24 

theo lịch được phân công. 

1 
Chuyên viên 

(01.003) 

Đại học  trở 

lên ngành 

Luật. 

  

 

 
   

  

4 

Lao động 

trị liệu, 

dạy nghề 

Trực tiếp thực hiện việc hướng dẫn cho 

học viên cai nghiện ma túy tham gia lao 

động sản xuất tại đơn vị tùy theo sức 

khỏe, giới tính, độ tuổi; tổ chức cho học 

viên cai nghiện ma túy cách thức tổ chức 

trồng và quản lý các cây công nghiệp dài 

ngày, các loại cây khai thác lấy gỗ, củi để 

tăng thêm thu nhập phục vụ các nhu cầu 

tăng thêm về sinh hoạt của người nghiện 

ma túy tại đơn vị. 

1 Chuyên viên  

(01.003) 

Đại học trở lên 

ngành Quản lý 

tài nguyên 

rừng. 

 

 
 

 

5 

Hỗ trợ hòa 

nhập cộng 

đồng 

Trực tiếp hướng dẫn cho học viên cai 

nghiện ma túy chương trình đào tạo sơ 

cấp nghề điện, điện tử giúp học viên cai 

nghiện ma túy có thể tự thực hiện công 

việc sau khi trở về địa phương hòa nhập 

cộng đồng 

1 
Chuyên viên  

(01.003) 

Đại học trở lên 

ngành Kỹ thuật 

điện 

 
 

 



6 

Hành 

chính - 

Tổng hợp 

Thực hiện việc mua sắm, cấp phát, quản 

lý các vật dụng, nhu yếu phẩm, tư trang 

cá nhân cho học viên khi vào đơn vị cai 

nghiện ma túy; mua sắm và tìm kiếm các 

nguồn cung để đảm bảo nhu cầu của toàn 

đơn vị về lương thực, thực phẩm và các 

mặt hàng nhu yếu phẩm khác phục vụ 

nhu cầu hàng ngày cho học viên cai 

nghiện tại đơn vị. 

1 
Chuyên viên  

(01.003) 

Đại học trở lên 

ngành: Tài 

chính – Ngân 

hàng; Kế toán. 

 
 

 

II Trung tâm Dịch vụ việc làm: 5  

1 
Giới thiệu 

việc làm 

- Thực hiện nhiệm vụ tư vấn chuyên sâu 

về việc làm trong tỉnh, ngoài tỉnh; giới 

thiệu, chắp nối hồ sơ lao động cho nhà 

tuyển dụng; hỗ trợ cho người lao động 

thiết lập hồ sơ xin việc làm, tư vấn các 

chính sách về lao động - việc làm,  

- Điều phối và hỗ trợ công tác tư vấn tại 

đơn vị; các phiên giao dịch việc làm định 

kỳ, các phiên lưu động trên địa bàn tỉnh. 

 

1 
Chuyên viên  

(01.003) 

Đại học trở lên 

ngành Công 

tác xã hội. 

 

  

 

Thực hiện nhiệm vụ tại Văn phòng giao 

dịch thị xã Buôn Hồ bao gồm: Tư vấn, 

giới thiệu việc làm và cung ứng lao động 

trong tỉnh, ngoài tỉnh và nước ngoài; Tư 

vấn, hỗ trợ học nghề cho người lao động 

thất nghiệp; Tiếp nhận, tính toán, xử lý 

hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp; Thực 

hiện vận hành sàn giao dịch định kỳ tại 

Văn phòng ở thị xã Buôn Hồ. 

1 
Chuyên viên  

(01.003) 

Đại học trở lên 

ngành Kế toán. 

 

  

 



2 

Thông tin 

thị trường 

lao động  

 Tổng hợp, phân tích, thống kê số lượng 

và dự báo nhu cầu nguồn nhân lực trên 

địa bàn tỉnh; Tạo nguồn cơ sở dữ liệu 

cung - cầu lao động; Tổng hợp, lập bảng 

báo cáo tình hình sử dụng lao động của 

các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; 

tổng hợp số liệu việc làm của người lao 

động  trong quý để lập bảng cân đối số 

phát sinh. Đối chiếu chi tiết từng tháng để 

báo cáo số liệu cụ thể về giải quyết việc 

làm, việc làm tăng thêm. 

1 
Chuyên viên 

(01.003) 

Đại học trở lên 

ngành Kế toán. 

 

  

 

 

 

 

Tư vấn, tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng lao 

động của các đơn vị, doanh nghiệp trong 

và ngoài tỉnh; Điều tra, thu thập thông tin 

nhu cầu tuyển dụng tại các đơn vị, doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh; Cung cấp thông 

tin thị trường lao động cho người lao 

động, người sử dụng lao động. 

1 
Chuyên viên 

(01.003) 

Đại học trở lên 

ngành Luật. 

 

  

 

3 

Tạo nguồn 

xuất khẩu 

lao động  

Tư vấn các chính sách pháp luật về lao 

động - việc làm; Tư vấn, tuyển chọn, tạo 

nguồn xuất khẩu lao động để giới thiệu 

cho các doanh nghiệp có chức năng đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

Hỗ trợ, hướng dẫn người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài làm các thủ tục vay 

vốn đi xuất khẩu lao động; Theo dõi tình 

trạng việc làm của người lao động trong 

1 
Chuyên viên  

(01.003) 

Đại học trở lên 

ngành Tài 

chính – Ngân 

hàng 

 

 

 

 

 

 



quá trình đi xuất khẩu lao động do Trung 

tâm giới thiệu, tạo nguồn. 

III  Trung tâm Bảo trợ xã hội: 6 
 

1 
Công tác 

xã hội 

Trực tiếp điều phối công tác truyền 

thông; theo dõi, tổng hợp việc cung cấp 

các dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp cho các đối 

tượng bảo trợ xã hội thuộc phạm vi được 

giao quản lý tại Trung tâm và các đối 

tượng bảo trợ xã hội ngoài cộng đồng. 

1 
Chuyên viên  

(01.003) 

Đại học trở lên 

ngành Văn 

học. 

 

  

 

2 

Hành 

chính – 

Tổng hợp 

Thực hiện việc tổng hợp, báo cáo; quản 

lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị tại đơn 

vị; thực hiện công tác đảm bảo chính trị 

tư tưởng trong nội bộ cơ quan; giúp việc 

công tác Đảng vụ cho Đảng bộ đơn vị. 

1 
Chuyên viên 

(01.003) 

Đại học trở lên 

ngành Chính 

trị - Luật. 

  

  

 

3 
Tổ chức – 

Cán bộ 

Tham mưu thực hiện công tác tổ chức bộ 

máy, cán bộ tại đơn vị; quản lý hồ sơ viên 

chức, tham mưu thực hiện đúng, đủ các 

chế độ, chính sách đối với viên chức tại 

đơn vị; giúp việc công tác Đảng vụ cho 

Đảng bộ đơn vị. 

1 

Chuyên viên 

(01.003) 

Đại học trở lên 

ngành Quản trị 

nguồn nhân 

lực 

  

 

4 Kế toán 

Thực hiện nhiệm vụ kế toán tại cơ sở 

chăm sóc và phục hồi chức năng cho 

người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí 

1 
Kế toán viên 

(06.031) 

Đại học trở lên 

Ngành kế toán 
  

 

5 

Chăm sóc 

người tâm 

thần 

Trực tiếp thực hiện công tác tiếp nhận, 

quản lý, chăm sóc đối tượng tâm thần 
1 

Công tác xã 

hội viên 

(V.09.04.02) 

Đại học trở lên 

ngành công tác 

xã hội 

- Có trình 

độ Ngoại 

ngữ bậc 2  

hoặc 

 

 



tương 

đương; 

- Có trình 

độ Tin học 

Ứng dụng 

Công nghệ 

thông tin 

cơ bản 

hoặc 

tương 

đương 

6 
Chăm sóc 

trẻ em 

Thực hiện việc chăm sóc, giáo dục hành 

vi nhân cách cho trẻ em mồ côi tại Trung 

tâm. Kèm học, bổ túc văn hóa, quản lý, 

theo dõi việc học và sinh hoạt của các 

cháu tại trung tâm. Thực hiện việc đại 

diện phụ huynh học sinh khi lãnh đạo 

Trung tâm ủy quyền 

1 

Chuyên viên 

(01.003) 

Đại học trở lên 

ngành Giáo 

dục Tiểu học 

  

 

IV Trung tâm Điều dƣỡng ngƣời có công: 2  

1 

Hành 

chính – 

Tổng hợp 

- Tham mưu thực hiện việc quản lý và sử 

dụng các công trình nghĩa trang liệt sĩ, 

nghĩa trang cán bộ tỉnh, nhà tiếp đón thân 

nhân liệt sĩ, nhà tang lễ; sử dụng tài sản, 

trang thiết bị, phương tiện làm việc của 

đơn vị. Xây dựng, triển khai  kế hoạch 

duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nâng cấp 

công trình và vật kiến trúc; hệ thống cây 

xanh của đơn vị hàng năm, thực hiện rà 

soát, kiểm kê tài sản, thanh lý, quản lý, sử 

dụng phương tiện và tài sản công tại đơn 

1 
Chuyên viên 

(01.003) 

Đại học trở lên 

ngành Công 

nghiệp-công 

trình nông thôn 

  

 



vị. 

2 Lễ tân 

Thực hiện việc tổng hợp, thống kê số 

lượng người có công đến điều dưỡng tại 

đơn vị; kiểm tra, rà soát, lên lịch, phân bổ 

phòng nghỉ và khu an dưỡng đảm bảo 

chu đáo, kịp thời đạt hiệu quả trong công 

tác điều dưỡng tại đơn vị 

1 
Cán sự 

(01.004) 

Cao đẳng trở 

lên ngành 

Quản trị Kinh 

doanh 

  

 

V Qũy Bảo trợ trẻ em: 1  

1 

Quản lý 

chương 

trình, dự 

án 

- Tham mưu vận động các nhà hảo tâm 

ủng hộ các chương trình, dự án chăm lo 

cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn trên địa bàn tỉnh; Trực tiếp triển 

khai các chương trình phẫu thuật vì “Trái 

tim trẻ thơ”, chương trình phẫu thuật nụ 

cười, chương trình phẫu thuật mắt, 

chương trình phẩu thuật dị tật vận động, 

cấp xe lăn, phục hồi chức năng cho trẻ 

khuyết tật theo dự án phục hồi chức năng; 

xây dựng các điểm trường mẫu giáo, xây 

dựng nhà tình thương cho trẻ em mồ côi, 

chương trình nước sạch cho các trường 

mầm non và các chương trình đột xuất 

khác liên quan đến công việc. 

1 
Chuyên viên 

(01.003) 

Đại học trở lên 

ngành Tài 

chính ngân 

hàng 

  

 

VI Trƣờng Trung cấp Đắk Lắk: 4  



 Giáo viên 

- Biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy; 

góp ý xây dựng chương trình, nội dung 

ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật. 

 

 

 

1 

Giáo viên 

giáo dục 

nghề nghiệp 

lý thuyết 

hạng III 

(V.09.02.07) 

Đại học trở lên 

ngành Khoa 

học cây trồng 

- Có trình 

độ Ngoại 

ngữ bậc 2  

hoặc 

tương 

đương; 

- Có trình 

độ Tin học 

Ứng dụng 

Công nghệ 

thông tin 

cơ bản 

hoặc 

tương 

đương 

 

 

1 

Giáo viên 

giáo dục 

nghề nghiệp 

lý thuyết 

hạng III 

(V.09.02.07) 

Đại học trở lên 

ngành Bảo vệ 

thực vật 

- Có trình 

độ Ngoại 

ngữ bậc 2  

hoặc 

tương 

đương; 

- Có trình 

độ Tin học 

Ứng dụng 

Công nghệ 

thông tin 

cơ bản 

hoặc 

tương 

đương 

Người 

Đồng bào 

dân tộc 

thiểu số 

 



- Biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy; 

góp ý xây dựng chương trình, nội dung 

môn toán để bổ túc văn hóa cho học sinh 

vào học khi mới học xong trung học cơ 

sở. 

 

1 

Giáo viên 

giáo dục 

nghề nghiệp 

lý thuyết 

hạng III 

(V.09.02.07) 

Đại học trở lên 

ngành Sư 

phạm toán học 

- Có trình 

độ Ngoại 

ngữ bậc 2  

hoặc 

tương 

đương; 

- Có trình 

độ Tin học 

Ứng dụng 

Công nghệ 

thông tin 

cơ bản 

hoặc 

tương 

đương 

 

 

- Biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy; 

góp ý xây dựng chương trình, nội dung 

ngành xây dựng dân dụng và công 

nghiệp. 

 

1 

Giáo viên 

giáo dục 

nghề nghiệp 

lý thuyết 

hạng III 

(V.09.02.07) 

Đại học trở lên 

ngành Kiến 

trúc 

- Có trình 

độ Ngoại 

ngữ bậc 2  

hoặc 

tương 

đương; 

- Có trình 

độ Tin học 

Ứng dụng 

Công nghệ 

thông tin 

cơ bản 

hoặc 

tương 

đương 
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