
 

 

 
 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP  
     
                

 Thành Phố tổ chức Hội Chợ Triển Lãm Nghề Nghiệp bao gồm các công 
việc tại Giao Thông Vận Tải (Transit), Dịch Vụ Cứu Hỏa và Khẩn Cấp (Fire 

and Emergency Services) Brampton  

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 7 tháng 2 năm 2020) – Tham gia cùng nhân viên của Thành Phố 
Brampton để có cơ hội đặc biệt tìm hiểu về nghề nghiệp trong Giao Thông Vận Tải (Transit), Dịch Vụ 
Cứu Hỏa và Khẩn Cấp (Fire and Emergency Services) Brampton vào thứ ba, ngày 25 tháng 2, từ 3 giờ 
chiều đến 8 giờ tối tại Trung Tâm Giải Trí Chris Gibson. 

Lái xe buýt và cứu hỏa có thể là vai trò được biết đến nhiều nhất trong các bộ phận này, nhưng còn có 
nhiều vị trí quan trọng tạo nên các đội này. Thành Phố thuê các thợ máy, trưởng các bộ phận và quản 
trị viên. Có cả vai trò trong công nghệ thông tin, lập bản đồ, dịch vụ khách hàng, giáo dục công, v.v. 

Tham dự Hội Chợ Triển Lãm Nghề Nghiệp Thành Phố để: 

 Tìm hiểu về con đường sự nghiệp và cơ hội phát triển trong Transit và Fire 

 Nghe những câu chuyện từ các nhân viên hiện đang là thành viên của các đội này 

 Nộp một Sơ Yếu Lý Lịch miễn phí để giúp tự tiến cử bản thân tốt nhất – hãy mang hồ sơ 
của bạn và các chuyên gia của Thành Phố sẽ xem xét hồ sơ cùng bạn 

Cung cấp dịch vụ tuyệt vời bắt đầu với một đội ngũ đầy cảm hứng, đam mê. Đây là sự kiện mới đối với 
Thành Phố và đội ngũ rất hào hứng giúp tăng nhận thức về các cơ hội nghề nghiệp. Dù Thành Phố 
không thể chấp nhận sơ yếu lý lịch trong Hội Chợ Triển Lãm, nhưng nhân viên sẽ cung cấp cho người 
tìm việc làm những thông tin về trình độ và quy trình tuyển dụng. 

Trung Tâm Giải Trí Chris Gibson có địa chỉ tại 125 McLaughlin Road, giữa Williams Parkway và Queen 
Street. 

Thông Tin Nhanh 

 Vào tháng 1 năm 2020, Thành Phố Brampton đã được Forbes công nhận là một trong 
những Nhà Tuyển Dụng Tốt Nhất Canada năm 2020, một danh sách gồm 300 nhà tuyển 
dụng hàng đầu Canada. Thành Phố là một trong hai tổ chức Dịch Vụ Chính Phủ duy nhất 
trong top 50 của danh sách. 

 Vào tháng 11 năm 2019, Thành Phố Brampton đã tạo ra một Chiến Lược và Kế Hoạch Làm 
Việc về Đa Dạng Hóa và Hòa Nhập Nơi Làm Việc trong 5 năm. Chiến lược và kế hoạch làm 
việc này đặt ra các cơ hội để thúc đẩy văn hóa tổ chức toàn diện hơn, gắn kết, phát triển và 
tôn vinh nhân viên của mình và thu hút lực lượng lao động đa dạng. 

Trích dẫn 

“Một Thành Phố Quản Lý Tốt (Well-Run City) bao gồm lực lượng lao động hiện đại, đa dạng và hòa 
nhập – một phần quan trọng của Chiến Lược và Kế Hoạch Làm Việc về Đa Dạng Hóa và Hòa Nhập 
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Nơi Làm Việc trong 5 năm hoàn toàn mới của Thành Phố. Cùng nhau, chúng ta phát triển một lực 
lượng lao động đa dạng phản ánh cộng đồng mà Thành Phố Brampton phục vụ.” 

-        Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Đội ngũ của chúng tôi rất vui mừng được tiếp tục cung cấp những thành quả của chúng tôi cho cư 
dân. Thu hút những người phản ánh cộng đồng của chúng ta và chia sẻ các giá trị của chúng ta tạo ra 
một môi trường làm việc nơi nhân viên Thành Phố phát triển mạnh. Nếu bạn có thôi thúc muốn tạo sự 
khác biệt cho Brampton, tôi khuyến khích bạn tham dự Triển Lãm Nghề Nghiệp đầu tiên của chúng tôi 
để tìm hiểu về công việc trong Giao Thông Vận Tải hoặc Dịch Vụ Cứu Hỏa và Khẩn Cấp.” 

-          David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 
 

-30- 

Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 650.000 người và 70.000 
doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, 

chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi 
hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi 
trên Twitter, Facebook, và Instagram. Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca. 
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