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THÔNG BÁO
Tuyển dụng công nhân kỹ thuật năm 2021 – đợt 1

Căn cứ văn bản số 2637/EVNHCMC-TCNS ngày 10/6/2021 về việc triển 
khai kế hoạch sắp xếp, sử dụng lao động và tuyển dụng lao động đợt 1 năm 
2021;

Công ty Điện lực Chợ Lớn trân trọng thông báo kế hoạch tuyển dụng công 
nhân kỹ thuật năm 2021 - đợt 1 như sau:

1. Số lượng, giới tính, tuổi
 Công nhân kỹ thuật: 08 người
 Giới tính: Nam
 Tuổi: từ 18 đến 35 tuổi (có năm sinh từ 1986 đến 2003)

2. Tiêu chuẩn tuyển dụng
a) Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Công nhân kỹ thuật, Trung cấp nghề, 

Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy Trường Cao đẳng Điện lực 
TP.HCM chuyên ngành quản lý, vận hành và sửa chữa đường dây và 
trạm biến áp từ 110kV trở xuống hoặc Hệ thống điện.

b) Kỹ năng:
 Có kỹ năng leo trụ và làm việc trên cao (không mắc bệnh sợ độ cao).
 Có kỹ năng làm việc nhóm
 Có kỹ năng chịu đựng (sức bền) trong công việc khó khăn, phức tạp.
 Có kỹ năng đánh giá, phân tích tình trạng nguy hiểm của công việc 

cụ thể trước khi công tác.
 Có khả năng sơ cấp cứu, đưa người bị tai nạn từ trên trụ xuống đất.
 Ưu tiên người có bằng lái xe hạng B2 trở lên.

c) Sức khỏe đạt loại I hoặc loại II theo quy định của Bộ Y tế:
d) Sức khỏe đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn quy định sức khỏe của người lao 

động làm việc trên cao thuộc tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt nam 
(đính kèm phụ lục 1)
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3. Hồ sơ đăng ký tuyển dụng gồm
 Đơn đăng ký tuyển dụng (theo mẫu đính kèm).
 Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đính kèm) có xác nhận của địa phương cư 

trú.
 Bản xác nhận thông tin cá nhân (theo mẫu đính kèm).
 Bản sao hộ khẩu, chứng nhận tạm trú, CMND (không cần công 

chứng, mang theo bản chính để đối chiếu).
 Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển 

(không cần công chứng, mang theo bản chính để đối chiếu).
  Giấy chứng nhận sức khỏe trong vòng 6 tháng kể từ ngày cơ quan y 

tế có thẩm quyền cấp (bệnh viện huyện, quận trở lên hoặc Bệnh viện 
đa khoa tư nhân đã được Bộ Y tế cấp giấy phép).

 Ảnh 3x4 mới chụp không quá 6 tháng: số lượng 02
4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển
 Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức và Nhân sự Công ty Điện lực 

Chợ Lớn (Nhằm đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-
19, đề nghị thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển thông qua bảo vệ trực tại 
cổng đơn vị).

 Địa chỉ: số 1A Thuận Kiều, phường 12, quận 5, TP.HCM.
 Điện thoại liên hệ: 028.22299904
 Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 05/7/2021.

5. Không nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển các đối tượng sau đây:
 Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo 

không giam giữ;
 Đang bị thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên;
 Đang trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc bị cấm làm công việc có 

liên quan đến ngành nghề cần tuyển;
 Đang tranh chấp hợp đồng lao động với cơ quan, đơn vị đang công 

tác.
Lưu ý: 

 Công ty Điện lực Chợ Lớn sẽ tổ chức kiểm tra lại sức khỏe trước khi 
tiếp nhận và bố trí công tác.

 Không hoàn lại hồ sơ dự tuyển của ứng viên.
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 Ứng viên bị loại (kể cả sau khi đã ký hợp đồng lao động) trong 
những trường hợp sau đây:
 Sau khi qua vòng xét tuyển và thi tuyển, mà khám sức khỏe 

không đạt loại I, loại II.
 Qua xác minh, đối chiếu cho thấy có sự giả mạo trong kê khai lý 

lịch, văn bằng, chứng chỉ.
Công ty Điện lực Chợ Lớn thông báo tuyển dụng công nhân kỹ thuạt rộng 

rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và đến các đơn vị trực thuộc Tổng 
công ty Điện lực TP. HCM để biết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Tổng công ty Điện lực TP.HCM;
- Các đơn vị trực thuộc TCT;
- Phòng, Đội;
- Niêm yết tại bản tin;
- Lưu: VT, TCNS, NKN.(03)

GIÁM ĐỐC

Lê Công Trình
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