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                                THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG 

Công ty Điện lực Đắk Nông cần tuyển 05 Công nhân điện để bố trí làm việc tại các đơn vị trực 
thuộc, cụ thể như sau: 

1.  Tiểu chuẩn tuyển dụng: 

a. Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng/Trung cấp điện (hệ chính quy). 
b. Độ tuổi: Không quá 32 tuổi (tính đến ngày 15/4/2020); Có sức khỏe tốt đảm bảo yêu cầu của 

công việc cần tuyển (kết luận sức khỏe loại I, loại II); Chiều cao từ 1,63m trở lên. 

c. Giới tính: Nam. 
d. Ưu tiên: Những trường hợp đã ký HĐLĐ dưới 12 tháng và tốt nghiệp trường Cao đẳng Điện 

lực miền Trung. 
2.   Nội dung thi tuyển: 

a. Phần kiểm tra IQ: Kiểm tra trắc nghiệm trên máy tính. 
b. Phần thi lý thuyết: Lý thuyết chuyên môn (thi viết), tin học văn phòng (trên máy tính). 
c. Phần thi thực hành: Vấn đáp chuyên môn, thực hành nghề (kèm theo kiểm tra leo trụ 12 mét). 

3.   Địa điểm làm việc: Tại Điện lực Tuy Đức - Công ty Điện lực Đắk Nông. 

4.   Hợp đồng lao động: Ứng viên trúng tuyển sẽ được ký hợp đồng lao động thử việc và hợp 

đồng lao động không xác định thời hạn (trình tự thực hiện theo Luật lao động). 
5.   Mức lương và thu nhập khác: Theo quy định của pháp luật, quy định của EVNCPC và quy 

định của PC Đắk Nông. 
6.   Điều kiện làm việc: Theo quy định của Pháp luật hiện hành. 

7.   Thời gian dự kiến tuyển dụng: Từ ngày 10/5/2020 đến ngày 20/5/2020. 

8.   Hồ sơ đăng ký dự tuyển: 
a. Đơn đăng ký dự tuyển lao động. 

b.  Sơ yếu lý lịch (Có xác nhận của địa phương trong vòng 03 tháng, đóng dấu giáp lai ảnh). 
c. Giấy khám sức khỏe trong vòng 6 tháng từ ngày cơ quan y tế có thẩm quyền cấp. 
d.  Bản sao có chứng thực: Bằng tốt nghiệp, Bảng điểm, Chứng chỉ, Hộ khẩu, Giấy khai sinh, 

Chứng minh nhân dân và các giấy tờ khác (nếu có). 
e. Phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận - Số điện thoại liên lạc (Hồ sơ được đựng 

trong phong bì cỡ 25x32 cm). 

9.  Thời gian và phương thức nộp hồ sơ: 

a. Trong giờ hành chính, từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/5/2020. 
b. Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Tổ chức & Nhân sự - Công ty Điện lực Đắk Nông hoặc gửi qua 

bưu điện (SĐT liên hệ: 0261.2216206 hoặc 0908.966.205)  
       (Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, Thành phố  Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông). 

c. Lưu ý không nhận hồ sơ không đảm bảo các yêu cầu tuyển dụng nêu trên./. 

Nơi nhận:   TL/GIÁM ĐỐC 

- Website EVNCPC, PC Đắk Nông;    TP.TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 
- Ban Giám đốc Cty; 
- Báo tỉnh Đắk Nông; 
- Trường CĐĐLMT; 
- Các phòng, đơn vị trực thuộc (niêm yết); 
- Lưu: VP, TC & NS. 


		PHAN THỊ DIỀN
	2020-04-14T13:39:18+0700
	PHAN THI DIEN


		PHAN THỊ DIỀN
	2020-04-14T13:39:21+0700
	PHAN THI DIEN


		NGUYỄN VĂN THẾ
	2020-04-14T11:23:19+0700
	NGUYEN VAN THE
	Tôi đồng ý với văn bản này


		NGUYỄN VĂN THẾ
	2020-04-14T11:22:35+0700
	NGUYEN VAN THE




