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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG 

 

Công ty Điện lực Quảng Trị thông báo tuyển dụng lao động là công nhân 

điện để bổ sung vào dây chuyền sản xuất, kinh doanh Công ty, cụ thể như sau: 

I. Số lượng tuyển dụng: 10 người. 

II. Vị trí tuyển dụng: Công nhân Quản lý vận hành đường dây trung hạ 

thế và trạm biếp áp. 

III. Địa điểm làm việc: Tại các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực 

Quảng Trị. 

IV. Yêu cầu lao động tuyển dụng: 

1. Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; người nước 

ngoài được cấp phép lao động tại Việt Nam có tiêu chuẩn, trình độ phù hợp với 

vị trí cần tuyển dụng. 

2. Độ tuổi: Không quá 27 tuổi (tính đến ngày 31/5/2020). 

3. Chiều cao từ 1,65m (Một phẩy sáu lăm mét) trở lên.  

4. Sức khỏe: Đảm bảo đủ sức khỏe làm việc trên cao và có sức khỏe từ 

loại II trở lên theo quy định của Bộ Y tế. Đối với các ứng viên trúng tuyển Công 

ty sẽ tổ chức kiểm tra lại sức khỏe trước khi ký hợp đồng lao động. 

5. Giới tính: Nam. 

6. Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp PTTH (12/12). 

7. Trình độ CMNV: Tốt nghiệp Cao đẳng/Trung cấp điện.  

8. Tin học: Chứng chỉ tin học văn phòng cơ bản trở lên. 

9. Ưu tiên: Ứng viên tốt nghiệp Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung; 

ứng viên có hộ khẩu tại các huyện miền núi thuộc tỉnh Quảng Trị. 

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

V.  Yêu cầu hồ sơ: 
1. Đơn đăng ký dự tuyển lao động . 

2. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi 

cư trú hoặc tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập). 

3. 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). 

4. 02 ảnh 4 x 6 (chụp trong vòng 6 tháng). 

5. Bản sao công chứng các giấy tờ sau:   

+ Chứng minh nhân dân. 

+ Hộ khẩu. 



+ Bằng tốt nghiệp, bảng điểm, tin học văn phòng và các chứng chỉ 

khác (nếu có). 

6. Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có): Con liệt sỹ, con thương binh, 

dân tộc thiểu số,… 

Lưu ý: Hồ sơ dự tuyển không trả lại. 

VI. Không nhận dự tuyển các đối tượng sau đây: 

1. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án hình sự. 

2. Đang bị thi hành kỷ luật lao động từ khiển trách trở lên từ đơn vị sử 

dụng lao động khác. 

3. Đang trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc bị cấm làm công việc liên 

quan đến ngành nghề cần tuyển. 

4. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

VII. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ:: 

- Địa điểm: Phòng Tổ chức và Nhân sự, Công ty Điện lực Quảng Trị (Nhà 

khách Tỉnh ủy Quảng Trị - Km 3, Quốc Lộ 9, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). 

- Thời gian: Từ ngày 11/5/2020 đến hết ngày 22/5/2020 (trong giờ hành chính). 

VIII. Thời gian thi tuyển: Dự kiến từ ngày 26/5/2020 - 30/5/202. 

Thông tin xin liên hệ tại phòng Tổ chức và Nhân sự - Công ty Điện lực 

Quảng Trị (Nhà khách Tỉnh ủy Quảng Trị - Km3, Quốc Lộ 9, thành phố Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị), điện thoại: 02332220225 hoặc 0962011017 (Ô. Quang). 

Công ty Điện lực Quảng Trị trân trọng thông báo./. 
 
Nơi nhận:                
- Các đơn vị trực thuộc QTPC;                   
- Phó Giám đốc QTPC; 

- Báo Quảng Trị; 

- Đài Truyền hình Quảng Trị; 

- Trang Web QTPC; 

- Lưu: VP, TC&NS. 
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