UBND TỈNH KON TUM
ĐÀI PHÁT THANH-TRUYỀN HÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 318 /TB-PTTH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 15 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO
tuyển phóng viên, biên tập viên
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Kon Tum tuyển phóng viên, biên tập viên,
phát thanh viên, biên dịch viên tiếng dân tộc thiểu số.
1. Vị trí việc làm:
- Phóng viên, biên tập viên: Số lượng 8 người. Tốt nghiệp Đại học (hoặc
Cao đẳng) chuyên ngành báo chí - truyền thông hoặc các ngành khoa học xã hội nhân văn, luật và các chứng chỉ khác theo quy định.
- Phóng viên quay phim: Số lượng 3 người. Tốt nghiệp Cao đẳng quay
phim và các chứng chỉ khác theo quy định.
- Phát thanh viên: Số lượng 2 người (1nam, 1 nữ). Tốt nghiệp Cao đẳng trở
lên và các chứng chỉ khác theo quy định; trong đó ưu tiên cho các ứng viên có
năng khiếu dẫn chương trình, ngoại hình dễ nhìn..
- Biên dịch viên tiếng dân tộc thiểu số: Số lượng 3 người. Tốt nghiệp từ
Trung cấp chuyên nghiệp trở lên. Trong đó cần tuyển 1 nam người Xê Đăng, 1
nam người Gia Rai, 1 nam người Giẻ Triêng.
Quyền lợi:
- Được ký hợp đồng theo quy định của pháp luật.
- Lương thỏa thuận.
- Làm việc trong môi trường báo chí chuyên nghiệp.
2. Yêu cầu:
- Có sức khỏe tốt, lý lịch rõ ràng. Nam cao 1m65 trở lên, nữ cao 1m55 trở
lên. Tuổi từ 20 - 27 tuổi. Quốc tịch Việt Nam.
- Ưu tiên ứng viên: có kinh nghiệm làm việc tại các báo, Đài PT-TH; có khả
năng làm báo chí đa phương tiện; say mê nghề báo; có chất giọng phù hợp; tốt
nghiệp đại học loại giỏi.
3. Hồ sơ sơ tuyển gồm:
- 01 đơn xin dự tuyển (tự viết tay).
- 01 bản sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).
- 01 giấy khám sức khỏe có xác nhận của cơ sở y tế trong vòng 6 tháng.
- 01 ảnh chân dung 9×12 cm (mới nhất).
- 01 giấy khai sinh (bản sao)
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- 01 CMND/CCCD (bản sao)
- 01 bản hộ khẩu thường trú (bản sao)
- Bản sao văn bằng, chứng chỉ.
- Địa chỉ liên lạc, số điện thoại, email.
Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/6 đến hết ngày 20/9/2022.
Địa chỉ liên hệ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Đài Phát thanh và Truyền
hình tỉnh Kon Tum, số 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon
Tum. Điện thoại: 02603.862544./.
Nơi nhận:

- Trường Đại học Đà Nẵng.
- Trường Đại học Huế.
- Trường ĐH KHXH và Nhân văn TP. HCM.
- Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội.
- Trường Đại học Quốc gia TP. HCM.
- Trường Đại học Luật TP. HCM.
- Học viện Hành chính Quốc gia HCM.
- Trường Đại học Đà Lạt.
- Trường Đại học Quy Nhơn.
- Trường Cao đẳng PT-TH.
- Trường CĐCĐ Kon Tum
- Lưu: VT, TCHC.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thống

