
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
 ĐIỆN LỰC DĨ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /ĐLDA-TH Dĩ An, ngày     tháng     năm 2020
 V/v tuyển lao động năm 2020.

THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng lao động tại Điện lực Dĩ An

 
Kính gửi: Các đơn vị trong và ngoài Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Để đáp ứng nhu cầu lao động phục vụ công tác sản suất kinh doanh điện, 
Điện lực Dĩ An cần tuyển dụng lao động như sau:

1. Tiêu chuẩn tuyển dụng: 
Công nhân kỹ thuật điện (03 công nhân điện): Tốt nghiệp trường Cao 

đẳng Điện lực TP.HCM ngành quản lý sửa chữa lưới điện - hệ đào tạo chính 
quy hoặc tương đương.

Tuổi đời từ 18 đến 30 tuổi.
 2. Thời gian nhận hồ sơ: Vào các ngày trong tuần, kể từ ngày ra thông 

báo đến hết ngày 31/12/2020. (Hồ sơ không trúng tuyển không trả lại)
3. Hồ sơ gồm: 

                   - Phiếu đăng ký dự tuyển viết tay
              - Sơ yếu lý lịch (loại 8 trang).
              - Giấy khám sức khỏe. 
              - Bản sao hộ khẩu

- Chứng minh nhân dân. 
- Các văn bằng chuyên môn, bảng điểm tốt nghiệp chuyên ngành
- Bằng 12/12, (các bản sao phải công chứng); và 4 hình màu 3x4.

4. Nơi nhận hồ sơ: Phòng Tổng hợp - Điện lực Dĩ An, đường T, Khu 
Trung tâm Hành chính, TP. Dĩ An, Bình Dương. 

5. Hình thức tuyển dụng: Thực hiện theo Quy chế về công tác lao động 
và tiền lương trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Nhận được thông báo này, đề nghị các Trưởng phòng, Đội thông báo rộng 
rãi cho CNVCLĐ biết.
     Trân trọng./.

GIÁM ĐỐCNơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (L)

Nguyễn Thành Nghĩa
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