Komisyon ng Serbisyo Sibil ng
Lungsod ng Long Beach
PAPARATING NA IMPORMASYON SA TRABAHO
Tumatanggap lamang ang Kagawaran ng Serbisyo Sibil ng mga aplikasyon sa trabaho
na kasalukuyang bukas sa pagpapasa. Ang impormasyon sa trabaho ay ina-update
linggu-linggo. Ang mga Patalastas sa Oportunidad sa Trabaho at impormasyon sa
pangalan ng trabaho, paglalararawan at mga petsa ng pagpapasa sa kasalukuyang
oportunidad ay ina-update linggu-linggo.
Kapag naging available ang mga inaasahang oportunidad sa trabaho, ang mga
trabahong iyon ay ililista sa ibaba na may pagtataya kung sa anong buwan magiging
available ang mga aplikasyon sa pagpapasa o mga panuto upang matingnan linggulinggo o buwan-buwan. Ang pagtatayang ito ay madalas nagbabago depende sa mga
pangangailangan ng Lungsod, mga kasalukuyang listahan ng mga karapat-dapat at
bilang ng mga inaasahang bakante. Ang impormasyong nakalista sa ibaba ay regular
na ina-update; gayunpaman, ang mga pagbabago ay maaaring mangyari nang di
inaasahan. Mangyaring tumawag sa 24 na oras na Linya ng Pangangalap ng Trabaho
ng Kagawaran ng Serbisyo Sibil sa (562) 570-6201, bisitahin ang aming website
sa www.longbeach.gov/civilservice o mag-email sa amin
sa civilservice@longbeach.gov upang makakuha ng kasalukuyang impormasyon
tungkol sa aplikasyon. Maaari ring makakuha ng elektronikong abiso sa pamamagitan
ng LinkLB. Kung ang panahon ng pagpapasa ng aplikasyon ay pinayagan, tutukuyin
ang pangalan ng trabaho at mga eksaktong petsa ng pagpapasa. Ang mga deadline sa
pagpapasa at 4:30p.m. Kapag naging available ang impormasyon, ia-update ang
listahan. Mangyaring tingnan palagi.
*Mangyaring tandaang ang pagpapasa ay maaaring limitado sa: 1) mga kasalukuyang
empleyado ng Lungsod ng Long Beach; 2) mga dating na-uring empleyado ng Lungsod
ng Long Beach na natanggal dahil sa layoff pagkatapos ng Hulyo 1, 2010; 3) mga
dating na-uring empleyado ng Lungsod ng Long Beach na nasa aktibong listahan ng
prayoridad ng Lungsod ng Long Beach; at 4) mga dating hindi na-uring empleyado ng
Lungsod ng Long Beach na kinilala ng Kagawaran ng Human Sources bilang tinanggal
dahil sa pagbabawas ng Lungsod kamakailan pagkatapos ng Hulyo 1, 2010.

MGA UPDATE
Para sa ilang trabaho, ang mga dokumento tulad ng mga katibayan, diploma, lisensya o
transcript ay kailangan at dapat kumpleto sa oras ng pagpapasa at matanggap sa
deadline ng pagpapasa. Ang mga dokumento ay dapat ipasa sa PDF na format lamang.
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