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              TỔNG CÔNG TY           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI                                

                                     

      Số:             /TB-GLPC.  
 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN ĐIỆN 

Công ty Điện lực Gia Lai cần tuyển: 
 

I. Đối tượng, tiêu chuẩn, số lượng: 

1. Đối tượng:  

- Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng chuyên ngành điện. Ưu tiên đối tượng tốt 

nghiệp Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung. 

2. Tiêu chuẩn, số lượng tuyển dụng:  

- Số lượng tuyển dụng:  18 người. 

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

- Chuyên ngành:   Điện. 

- Tuổi đời:   Từ 25 tuổi trở xuống (tính theo năm sinh). 

- Giới tính:   Nam. 

- Chiều cao:   Từ 1.65 m (một phẩy sáu lăm mét) trở lên. 

- Chỉ số BMI:  Từ 18,5 – 25. 

- Thị lực:   Không bị các tật/ bệnh lý về mắt. 

- Sức khoẻ: Đảm bảo sức khoẻ làm việc trên cao và đạt xếp loại sức khỏe loại I, II 

(Giấy khám sức khỏe phải có kết luận xếp loại sức khỏe). Đối với các ứng viên 

trúng tuyển, Công ty sẽ tổ chức kiểm tra lại sức khoẻ trước khi ký kết hợp đồng lao 

động. 

- Nơi làm việc: Tại các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Gia Lai. 

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

-  Đơn đăng ký dự tuyển lao động (Lưu ý ghi địa chỉ E-mail và số điện thoại liên hệ); 

-  Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận trong thời gian 06 tháng tính đến lúc nộp hồ sơ; 

-  Giấy chứng nhận sức khỏe (trong thời gian 03 tháng tính đến lúc nộp hồ sơ); 

-  02 ảnh thẻ 4 x 6; 

-  Bản sao công chứng các giấy tờ sau: 

+ Giấy khai sinh; 

+ Chứng minh nhân dân; 

+ Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học; 

+ Bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo & bảng điểm; 

+ Kèm 1 bì thư, bên ngoài ghi rõ địa chỉ nhận giấy báo thi tuyển. 

III. Địa điểm và thời hạn nộp hồ sơ:  

1.Địa điểm: Phòng Tổ chức & Nhân sự, Công ty Điện lực Gia Lai;  

  Địa chỉ: 66 Hùng Vương  - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai. 



 

2.Thời hạn nộp hồ sơ:  Từ ngày 14/4/2020 đến ngày 27/04/2020. 

3. Hình thức nộp:  

 -Từ ngày 14 đến hết ngày 15/4 năm 2020: Chuyển phát nhanh qua đường bưu điện. 

- Từ ngày 16 đến hết ngày 27/4 năm 2020: Chuyển phát nhanh qua đường bưu điện 

hoặc nộp trực tiếp nếu chính phủ không thực hiện các biện pháp cách ly để phòng chống 

dịch Covid.  

4.Thời gian dự kiến thi: Trong tháng 05/2020. 
 

 

Nơi nhận:         GIÁM ĐỐC  
 - Báo Gia Lai, Đài TH Gia Lai (thông báo);                                                                             
 - Các đơn vị trực thuộc (phổ biến, thông báo); 

 - VP (đăng website GLPC, EVNCPC); 

- Lưu: VT, TC&NS. 
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