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THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng lao động  
   

 Căn cứ chỉ tiêu và nhu cầu lao động đã được Tổng công ty Điện lực miền Trung 

duyệt, Công ty Điện lực Kon Tum thông báo tuyển dụng lao động như sau: 

  1. Tiêu chuẩn, số lượng tuyển dụng: 

- Số lượng tuyển dụng: 18 công nhân điện. 

- Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp 12/12. 

- Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Cao đẳng/Trung cấp các trường chuyên ngành 

điện, ưu tiên những trường hợp đã ký HĐLĐ dưới 12 tháng với Công ty và những đối 

tượng tốt nghiệp trường Cao đẳng Điện lực miền Trung. 

- Tuổi đời: Từ 20 đến 35 tuổi (tính đến 30/07/2021) 

           - Giới tính: Nam. 

           - Chiều cao từ 1,60 m trở lên. 

- Sức khoẻ: Đảm bảo đủ sức khoẻ làm việc trên cao và xếp loại sức khỏe từ loại 

I đến loại II (Giấy khám sức khỏe phải có kết luận xếp loại sức khỏe do cơ sở Y tế có 

thẩm quyền cấp). Đối với các ứng viên trúng tuyển, Công ty sẽ tổ chức kiểm tra lại sức 

khoẻ phải đạt yêu cầu trên trước khi ký kết hợp đồng lao động. 

- Nơi làm việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 2. Hồ sơ đăng ký dự thi tuyển dụng bao gồm: 

 - Phiếu đăng ký dự tuyển lao động. 

 - Sơ yếu lý lịch (bản gốc, đóng dấu giáp lai ảnh, trong thời hạn 06 tháng tính đến 

lúc nộp hồ sơ theo mẫu tại địa chỉ website: https://pckontum.cpc.vn/). 

 - Giấy khám sức khỏe (bản gốc, đóng dấu giáp lai ảnh, có giá trị trong vòng 6 

tháng kể từ ngày cơ quan y tế có thẩm quyền cấp). 

- Ảnh 4 x 6 (3 ảnh). 

 - Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân (bản sao). 

- Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau: 

     + Giấy khai sinh. 

     + Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học. 

     + Bằng tốt nghiệp và bảng điểm chuyên ngành đào tạo. 

 (Công ty gửi thông báo dự thi và trao đổi thông tin đến ứng viên qua Email/số 

điện thoại, đề nghị thông tin ghi đầy đủ, chính xác trong đơn đăng ký). 

  3. Gửi hồ sơ dự tuyển: 

 - Hồ sơ gửi theo địa chỉ: Phòng Tổ chức & Nhân sự, Công ty Điện lực Kon Tum, 

số 184 Trần Hưng Đạo, phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Hồ sơ 

gửi qua đường bưu điện hoặc trực tiếp).  

 - Thời hạn: Từ ngày 08/7/2021 đến hết ngày 30/07/2021. 

https://pckontum.cpc.vn/


 - Lưu ý: Thời hạn tiếp nhận hồ sơ gửi qua đường bưu điện được căn cứ dấu bưu 

điện (hồ sơ không hoàn lại). 

4. Thời gian dự kiến thi tuyển: 

 - Dự kiến thi tuyển trong tháng 8 năm 2021. 

  Mọi thông tin xem tại Website: https://pckontum.cpc.vn/ hoặc liên hệ phòng Tổ 

chức & Nhân sự Công ty Điện lực Kon Tum số 184 Trần Hưng Đạo, phường Thắng 

Lợi, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum qua số điện thoại: 0260.2220243 trong giờ 

hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- P12 (đăng Website); 

- Các phòng ban Công ty; 

- Các đv trực thuộc; 

- CEPC (p/h); 

- Đăng Báo Tuổi trẻ; 

- Lưu: VT, TC&NS. 

https://pckontum.cpc.vn/
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