
CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐIỆN LỰC ĐỨC HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /ĐLĐHo-KD 

V/v tuyển dụng dịch vụ hỗ trợ kinh 

doanh điện  

             Đức Hòa, ngày 24 tháng 8 năm 2022 

 

 
 

Kính gửi:  

             - Trường Cao Đẳng Điện lực TP HCM; 

       - Trường Cao Đẳng Nghề Long An; 

                             - Trường Trung Cấp Kinh tế - Kỹ thuật Long An. 
 
 

Trước tiên Điện lực Đức Hòa chân thành cảm ơn sự hợp tác hỗ trợ của quý Nhà 

trường trong thời gian vừa qua. 

Hiện nay Điện lực Đức Hòa có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm dịch vụ hỗ trợ 

kinh doanh điện thực hiện công tác công việc: Ghi điện; điều tra số hộ dùng chung; 

áp giá điện; hướng dẫn khách hàng cài zalo app CSKH; thu thập thông tin số 

điện thoại khách hàng; Tham gia treo, tháo công tơ điện; Tham gia kiểm tra công 

tơ điện; Tham gia kiểm tra việc sử dụng điện theo HĐMBĐ; Tham gia tuyên 

truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn và tiết kiệm điện tại khu vực được 

giao làm dịch vụ; Thi công, lắp đặt, thay thế, sửa chữa lưới điện hạ thế; Khắc 

phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm. Thông tin tuyển dụng như sau: 

- Nam từ 18 đến dưới 40 tuổi. 

- Trình độ: Tốt nghiệp phổ thông trung học (12/12) hoặc tương đương. Các 

sinh viên đã được đào tạo nghề điện (có chứng chỉ hành nghề). 

- Sức khỏe: Tốt. 

- Mức lương: Theo quy chế chi trả tiền lương cho Dịch vụ hỗ trợ điện lực của 

Công ty Điện lực Long An. Mức lương dự kiến khi đảm nhận ghi chỉ số 3.000 công tơ 

điện là khoảng 8.100.000 đồng/tháng (đơn giá 2.700 đồng/công tơ); ngoài công tác ghi 

điện nếu có tham gia công tác phụ thêm theo các công việc nêu trên sẽ được tính lương 

phụ thêm 420.000 đồng/ngày.    

- Điều kiện làm việc:Ứng viên được cấp trang phục và điện thoại martphone 

để phục vụ trong quá trình công tác. 

- Ưu tiên: các ứng viên có sổ hộ khẩu tại huyện Đức Hòa. 

Hồ sơ xin việc gồm có: 

1. Đơn xin việc. 

2. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương). 

3. Giấy khám sức khỏe (không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ). 

4. Giấy xác nhận hạnh kiểm (có xác nhận của chính quyền địa phương). 
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5. Bản sao giấy CMND/CCCD (có xác thực sao y bản chính). 

6. Bản sao sổ hộ khẩu (có xác thực sao y bản chính). 

7. Bản sao bằng tốt nghiệp PTTH/chứng chỉ hành nghề hoặc tương đương. 

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hết ngày 30/9/2022. 

Các ứng cử viên có nhu cầu xin việc vui lòng liên hệ Điện lực Đức Hòa – Địa 

chỉ: Ô 7, khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An hoặc ĐT: 

0919.574853 (Thắng) để biết thêm thông chi tiết.  

Điện lực Đức Hòa kính nhờ Trường Cao Đẳng Điện lực TPHCM, Trường Cao 

Đẳng Nghề Long An và Trường Trung Cấp Kinh tế - Kỹ thuật Long An hỗ trợ 

thông báo đến tất cả các sinh viên đáp ứng yêu cầu tham gia tuyển dụng.       

Điện lực Đức Hòa trân trọng thông báo./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Công ty ĐL Long An (thay B/c); 

- Lưu: VT, KD. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Thắng 
 


		GiamSatMBD
	2022-08-25T09:27:28+0700
	Hà Nội
	Ký văn bản đi


		DINH VAN THANG
	2022-08-25T10:08:06+0700
	HA NOI
	Ky so


		TO VAN THU DIEN LUC DUC HOA
	2022-08-25T10:20:36+0700
	Hà Nội
	Ký văn bản đi


		TO VAN THU DIEN LUC DUC HOA
	2022-08-25T10:20:40+0700
	Hà Nội
	Ký văn bản đi


		TO VAN THU DIEN LUC DUC HOA
	2022-08-25T10:20:40+0700
	Hà Nội
	Ký văn bản đi




