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THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng lao động
Công ty Điện lực Quảng Ngãi cần tuyển dụng lao động vào làm việc tại
Công ty với các nội dung sau:
I. Ngành nghề và số lượng tuyển dụng:
- Công nhân điện: 22 lao động;
- Công nhân lái xe: 01 lao động.
II. Yêu cầu, tiêu chuẩn của người tham dự tuyển dụng:
- Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có tiêu chuẩn
trình độ phù hợp với vị trí/chức danh cần tuyển dụng.
- Trình độ chuyên môn:
+ Đối với công nhân điện: Tốt nghiệp Cao đẳng/Trung cấp điện hệ chính
quy: Ưu tiên những trường hợp đã ký HĐLĐ dưới 12 tháng và những đối tượng
tốt nghiệp Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung.
+ Đối với công nhân lái xe: Giấy phép lái xe Hạng B2 trở lên.
- Độ tuổi: Từ 18-35 tuổi.
- Giới tính: Nam.
- Có sức khỏe đạt loại I hoặc loại II theo quy định của Bộ Y Tế; đủ sức
khỏe để làm việc và đáp ứng yêu cầu các nội dung tại Quy định sức khỏe của
NLĐ làm việc trên cao trong EVN, ban hành kèm theo QĐ số 479/QĐ-EVN
ngày 12/4/2021, cụ thể thực hiện khám sức khỏe theo mẫu Giấy khám sức khỏe
(phụ lục 1) kèm theo Thông báo này.
III. Địa điểm làm việc: Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
IV. Chế độ làm việc:
Mức lương, thời hạn hợp đồng lao động và điều kiện làm việc của người
lao động thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
V. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm có:
a) Phiếu đăng ký dự tuyển lao động (theo mẫu phụ lục 2).
b) Sơ yếu lý lịch (theo mẫu phụ lục 3), có xác nhận của UBND xã,
phường, thị trấn nơi cư trú hoặc tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập
(thời hạn không quá 06 tháng tính đến ngày dự tuyển).

c) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (thời hạn
không quá 06 tháng tính đến ngày dự tuyển).
d) Bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp/bằng lái xe, bảng điểm và các
chứng chỉ (nếu có) theo yêu cầu dự tuyển.
e) Bản sao chứng thực giấy khai sinh, sổ hộ khẩu và chứng minh nhân
dân.
f) 02 ảnh màu 4x6 (ảnh chụp không quá 6 tháng tính đến ngày dự tuyển).
Lưu ý:
- Hồ sơ dự tuyển không trả lại.
- Các ứng viên có hồ sơ đã được bảo lưu hoặc đã tham gia dự tuyển
đợt 1 (vào ngày 12/8/2021) nếu có nhu cầu tham gia dự tuyển, Công ty sẽ
xem xét sử dụng Hồ sơ đã được chấp nhận trước đó, tuy nhiên phải bổ
sung Giấy khám sức khỏe (nếu thời hạn giấy Khám sức khỏe tính đến ngày
10/10/2021 quá 06 tháng) đồng thời phải bổ sung Phiếu đăng ký dự tuyển
lao động (theo mẫu phụ lục 2) gửi về Công ty qua đường bưu điện.
VI. Quy định về nộp hồ sơ và thời gian thi tuyển:
- Hồ sơ tuyển dụng cần ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của
ứng viên và gửi qua đường bưu điện về Phòng Tổ chức và Nhân sự Công ty
Điện lực Quảng Ngãi Số 270 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi,
tỉnh Quảng Ngãi.
- Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 17/9/2021 đến hết ngày 10/10/2021.
- Thời gian dự kiến thi tuyển: Dự kiến trong tháng 10 (Công ty sẽ có
thông báo sau).
Cần biết thêm thông tin chi tiết liên hệ phòng Tổ chức và Nhân sự Công
ty Điện lực Quảng Ngãi, số điện thoại 0255.2210617 hoặc truy cập tại Website:
https://pcquangngai.cpc.vn
Nơi nhận :
- Trường CĐ ĐLMT;
- Các đơn vị trong Công ty;
- VP (đăng báo QN, Thanh niên);
- Lưu: VT, TC&NS.
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