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Thành Phố Brampton tuyển dụng các vị trí làm việc cho các công viên và 
khu vui chơi giải trí cũng như các vị trí tình nguyện viên trong mùa xuân và 

mùa hè 

BRAMPTON, ON (23 tháng 3 năm 2022) - Thành Phố Brampton có một loạt các cơ hội thú vị 
dành cho những người tìm kiếm việc làm bán thời gian trong các công viên và khu giải trí, 
cùng các vai trò tình nguyện viên trên toàn Thành Phố. 

Giải Trí Brampton 
Giải Trí Brampton đang cần tuyển nhiều vị trí khác nhau cho mùa xuân và mùa hè năm nay 
nhằm phục vụ các khu vui chơi dưới nước, cắm trại, dịch vụ khách hàng, vận hành cơ sở, v.v. 
Thích làm việc cho một nhóm hỗ trợ trong môi trường hướng tới cộng đồng và được hưởng 
các lợi ích như lịch biểu linh hoạt, đào tạo có trả phí, phát triển kỹ năng và cơ hội để tiến bộ, 
tiếp cận với tư cách thành viên hưởng ưu đãi giảm giá và có được những kinh nghiệm để bổ 
sung vào sơ yếu lý lịch.  

Tìm hiểu thêm về các cơ hội có sẵn và nói chuyện với nhân viên Thành Phố tại hội chợ việc 
làm sắp tới vào ngày 9 tháng 4. Truy cập www.brampton.ca/rec-jobs để biết chi tiết và đăng 
ký. 

Bảo Trì và Chăm Sóc Cây Xanh tại Các Công Viên Brampton 
Bảo Trì và Chăm Sóc Cây Xanh tại Các Công Viên Brampton đang tuyển dụng một loạt các vị 
trí bán thời gian và tạm thời cho mảng chăm sóc cây xanh, làm vườn, nghĩa trang, xây dựng 
và bảo trì học khu vào mùa xuân, mùa hè và mùa thu năm nay. 

Làm việc với một nhóm hỗ trợ, tận hưởng không gian ngoài trời và đem các kỹ năng của quý 
vị phục vụ Thành Phố qua vị trí Người Lao Động Thời Vụ, Người Gác Cổng Công Viên, Người 
Làm Vườn, Người Trồng Trọt và nhiều hơn thế nữa. Truy 
cập www.brampton.ca/employment để biết chi tiết và đăng ký. 

Cơ Hội Làm Tình Nguyện Viên 
Thành Phố Brampton đang tìm kiếm các tình nguyện viên cho một loạt phòng ban, bao gồm 
Dịch Vụ Động Vật Brampton, Văn Phòng Quản Lý Khẩn Cấp Brampton, Giải Trí Brampton và 
Nghệ Thuật Biểu Diễn. Những đối tượng từ 14 tuổi trở lên có thể tìm hiểu thêm và đăng ký 
tại www.brampton.ca/volunteers.  

Trích dẫn 

“Brampton là Thành Phố của Các Cơ Hội, và chúng tôi cam kết tạo công ăn việc làm trong 
cộng đồng của mình. Chúng tôi đã khởi động chiến dịch tuyển dụng cho mùa xuân và mùa hè 
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năm 2022 để đáp ứng nhu cầu của các công viên và khu vui chơi giải trí và nếu quý vị đang 
tìm việc làm hoặc muốn tham gia làm tình nguyện, tôi khuyến khích quý vị xem qua các vị trí 
hiện đang tuyển dụng của chúng tôi.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Brampton là một nơi tuyệt vời để sống, làm việc và vui chơi. Hãy trở thành một phần của 
nhóm hỗ trợ trong các bộ phận Công Viên hoặc Giải Trí của chúng tôi, có được những kỹ 
năng và kinh nghiệm quý giá và có vai trò xứng đáng với Thành Phố thông qua các cơ hội 
năm 2022 của chúng tôi.” 

- Rowena Santos, Ủy Viên Khu Vực, Khu 1 & 5; Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng Đồng, Thành 
Phố Brampton 

“Chúng tôi hiện đang tuyển một loạt các vị trí cho Các Công Viên và Khu Giải Trí Brampton 
cho mùa xuân và mùa hè này. Chúng tôi cũng có những cơ hội cho các tình nguyện viên. 
Đăng ký một vai trò với Thành Phố để giúp giữ cho thành phố của chúng ta lành mạnh, tích 
cực và an toàn.” 

- Charmaine Williams, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 7 & 8; Phó Chủ Tịch, Dịch Vụ 
Cộng Đồng, Thành Phố Brampton 

“Thành Phố Brampton là một đội xuất sắc để trở thành một phần trong công tác phục vụ một 
cộng đồng đa dạng và đang phát triển nhanh chóng. Chúng tôi mong muốn được chào đón 
những ứng viên đã ứng tuyển thành công vào các vị trí trong mùa xuân và mùa hè này, cũng 
như xuyên suốt cả năm.” 

- Paul Morrison, Giám Đốc Hành Chính Lâm Thời, Thành Phố Brampton 
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Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của hơn 700.000 người và 75.000 
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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