
 TỔNG CÔNG TY  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ 
   

 Số:               /TB-QTPC  
  

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng lao động 
 

 

 Công ty Điện lực Quảng Trị cần tuyển lao động vào làm việc tại các đơn vị 

trực thuộc Công ty, cụ thể như sau: 

I. Số lượng tuyển dụng: 02 Kỹ sư/Cử nhân Công nghệ thông tin. 

II. Yêu cầu lao động tuyển dụng: 
1.Trình độ: 

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại Khá trở lên từ trường Đại học Bách khoa 

Hà Nội, Đại học FPT, Đại học Khoa học – Đại học Huế và các trường thành viên 

của Đại học Đà Nẵng, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ 

Chí Minh. 

- Ngoại ngữ: IELTS 4,5/9 điểm hoặc TOEFL iBT 53/120 điểm hoặc TOEIC 

450/990 điểm trở lên. Ưu tiên ứng viên có điểm cao.  

2. Sức khỏe: Có sức khỏe từ loại II trở lên.  

3. Độ tuổi: Không quá 30 tuổi tính đến ngày 01/01/2019. 

4. Giới tính: Nam. 

5. Có khả năng làm việc độc lập, năng động, sáng tạo, tư duy phân tích, tổng 

hợp, giao tiếp tốt. 

III. Yêu cầu hồ sơ: 

1. Đơn đăng ký dự tuyển lao động. 

2. Sơ yếu lý lịch (xác nhận trong thời gian 6 tháng tính đến lúc nộp hồ sơ). 

3. Giấy khám sức khỏe (trong vòng 6 tháng tính đến lúc nộp hồ sơ, do cơ quan 

y tế có thẩm quyền cấp). 

4. 03 ảnh 4x6. 

5. Bản sao có chứng thực: Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân, Bằng tốt 

nghiệp đại học và bảng điểm, Bằng tốt nghiệp THPT, Chứng chỉ ngoại ngữ, Hộ 

khẩu và các giấy tờ khác (nếu có). 

IV. Hình thức tuyển dụng:  
Tổ chức thi tuyển, dự kiến 19/7/2019-25/7/2019 

V. Thời hạn nhận hồ sơ: 

- Từ ngày 27/6/2019 đến hết ngày 10/7/2019 (trong giờ hành chính). 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại 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). 

- Điện thoại liên hệ: 0233.2220225. 

Công ty Điện lực Quảng Trị thông báo./. 
 

Nơi nhận:         
- Các Phó Giám đốc QTPC; 
- Trang thông tin điện tử EVNCPC, QTPC; 

- Đăng tin Báo Quảng Trị; 

- Các đơn vị trực thuộc QTPC; 
- Lưu: VP, TC&NS. 
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