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THÔNG BÁO 

 Về việc tuyển dụng lao động  
 

 

Công ty Điện lực Bạc Liêu là đơn vị quản lý, sản xuất, kinh doanh điện 

năng. Nhằm phục vụ cho nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, Công ty Điện 

lực Bạc Liêu cần tuyển lao động như sau: 

1. Chức danh cần tuyển: 

Công nhân quản lý vận hành lưới điện: 04 người. 

2. Đối tượng dự tuyển thỏa các điều kiện sau: 

 a) Quy định chung: 

 - Là công dân Việt Nam, có sức khỏe tốt (loại I hoặc loại II). 

- Trung thực, năng động, nhiệt tình trong công tác, có tinh thần trách 

nhiệm, sẵn sàng làm việc với cường độ cao, có lý lịch rõ ràng. 

- Về độ tuổi: không quá 30 tuổi. 

 b) Quy định riêng về ngành nghề: 

Tốt nghiệp hệ Công nhân, Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề Quản lý vận 

hành lưới điện (đến cấp điện áp 110kV); Trung cấp hoặc Cao đẳng hệ thống 

điện (cam kết làm việc trực tiếp trên lưới điện, hưởng lương công nhân). Tốt 

nghiệp các trường đào tạo chuyên ngành Điện lực (ưu tiên ứng viên tốt nghiệp 

Trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM). 

 3. Quyền lợi của người được trúng tuyển: 

 - Được ký hợp đồng thử việc với thời gian 30 ngày, nếu thử việc đạt yêu 

cầu sẽ được ký kết hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động. 

 - Mức lương và các khoản thu nhập khác: theo quy định hiện hành của 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

 - Điều kiện làm việc:  

 + Địa điểm làm việc: tại các Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Bạc 

Liêu. 

 + Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: theo quy định hiện hành của Nhà 

nước và của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

 + An toàn lao động, vệ sinh lao động…: theo quy định hiện hành của Nhà 

nước và của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

 4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ: 

a) Hồ sơ dự tuyển gồm: Bản sao (có chứng thực) các loại giấy tờ: khai 

sinh, Căn cước công dân, bằng phổ thông trung học, các văn bằng, phiếu điểm, 
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chứng chỉ có liên quan; đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu PLI đính kèm), sơ yếu 

lý lịch (theo mẫu PLII đính kèm), giấy xác nhận hạnh kiểm của địa phương, giấy 

chứng nhận sức khỏe, 04 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh phía 

sau ảnh). 

b) Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 

06/9/2022. 

c) Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 07/9/2022 đến hết ngày 13/9/2022. 

d) Dự kiến thời gian thi tuyển: 21/9/2022 (thứ Tư). 

e) Nơi nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại phòng Tổ chức và Nhân sự - Công ty 

Điện lực Bạc Liêu; Điện thoại: 0291.2210204; Địa chỉ: Số 39 Tôn Đức Thắng, 

phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (không hoàn trả hồ sơ nếu không 

trúng tuyển)./. 

 

Nơi nhận: 
 - Ban Giám đốc (báo cáo); 

 - Các phòng, đơn vị (thông báo); 

 - Văn phòng (đăng Website PCBL); 

 - Lưu: VT, TCNS. LCQ. 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 
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