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THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng lao động 
 

Công ty Điện lực Quảng Ngãi đang thực hiện lộ trình hiện đại hóa lưới 

điện và áp dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất kinh 

doanh nên cần tuyển dụng nhân sự vào làm việc tại Công ty với các nội dung 

sau: 

1. Số lượng: 06 Kỹ sư Điện. 

2. Ngành nghề, vị trí công việc cần tuyển dụng:  
 Làm việc tại Trung tâm điều khiển, vận hành hệ thống SCADA/DMS; 

quản lý vận hành hệ thống đo xa DSPM, RF- Spider. 
3. Yêu cầu: 

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại Khá trở lên (chuyên ngành Kỹ thuật 

điện, Hệ thống điện, Công nghệ Điện tự động) tại một trong các trường 

Đại học Bách khoa Hà Nội, các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng, 

Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Trình độ Anh văn IELTS: 4.5/9 điểm hoặc TOEFL iBT: 45/120 điểm 

hoặc TOEIC: 450/990 điểm trở lên. Ưu tiên ứng viên có điểm cao; 

- Phẩm chất đạo đức tốt, nhanh nhẹn, chủ động, cẩn thận, chịu được áp lực 

công việc và có tinh thần trách nhiệm cao; 

- Sức khoẻ tốt. 

- Ưu tiên: Người có hộ khẩu thường trú tại Quảng Ngãi; có năng khiếu văn 

nghệ, thể dục thể thao. 

4. Chế độ làm việc: 

Mức lương, thời hạn hợp đồng lao động và điều kiện làm việc của người 

lao động thực hiện theo quy định của pháp luật lao động hiện hành. 

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm có: 

a) Phiếu đăng ký dự tuyển lao động (có mẫu do Công ty cấp); 

b) Sơ yếu lý lịch tự thuật (có thời hạn xác nhận đến ngày dự tuyển không 

quá 6 tháng); 

c) Giấy chứng nhận sức khoẻ (từ ngày khám đến ngày dự tuyển không quá 6 

tháng); 

d) Bản sao chứng thực văn bằng, bảng điểm và các chứng chỉ có liên quan 

(Khi được tuyển dụng chính thức phải xuất trình bản chính để kiểm tra). 
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e) Bản sao chứng thực giấy khai sinh, sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân. 

f) 02 ảnh 4x6 (ảnh chụp đến ngày dự tuyển không quá 6 tháng). 

(Hồ sơ dự tuyển không trả lại). 

6. Quy định về nộp hồ sơ và thời gian thi tuyển:  

- Người dự tuyển phải tự tay mang đến nộp tại Phòng Tổ chức và Nhân sự 

Công ty Điện lực Quảng Ngãi (Tầng 3) - Số 243 Trần Hưng Đạo - TP. Quảng 

Ngãi.  

- Thời hạn nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày có thông báo đến 

hết ngày 16/11/2018. Lưu ý: ngoài bìa hồ sơ tuyển dụng cần ghi rõ địa chỉ, số 

điện thoại liên lạc. 

- Thời gian dự kiến kiểm tra, thi tuyển: Thời gian cụ thể sẽ có thông báo 

sau. 

Cần biết thêm thông tin chi tiết đề nghị trực tiếp liên hệ Phòng Tổ chức và 

Nhân sự Công ty Điện lực Quảng Ngãi hoặc qua số điện thoại: 0255.2210617./. 

    Nơi nhận: GIÁM ĐỐC    
- Dán tại Bảng tin Công ty;        

- Đăng Website Công ty;  

- Lưu: VT, TC&NS.  
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