TỔNG CÔNG TY
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ YÊN

Số:

/PYPC-TC&NS
THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng lao động hợp đồng thời vụ

Công ty Điện lực Phú Yên cần tuyển 04 lao động hợp đồng thời vụ để bố
trí làm giám sát thi công các công trình đầu tư xây dựng của Công ty, cụ thể như sau:
I- Tiêu chuẩn:
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư, cao đẳng Điện hoặc Xây dựng.
- Có Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công công trình.
- Độ tuổi: Từ 24 đến 35 tuổi.
- Có sức khỏe tốt.
- Giới tính: Nam
II. Hồ sơ xin việc gồm:
1- Đơn xin việc.
2- Sơ yếu lý lịch (Có xác nhận địa phương - đóng dấu giáp lai ảnh)
3- Giấy khám sức khỏe (Bản gốc, đóng dấu giáp lai ảnh)
4- 01 Ảnh 4x6.
5- Bản sao có chứng thực: Bằng tốt nghiệp, Bảng điểm, Chứng chỉ, Hộ
khẩu, Chứng minh nhân dân và các giấy tờ khác (nếu có).
Hồ sơ xin việc còn giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
III. Thời hạn nhận hồ sơ:
Trong giờ hành chính: Từ ngày thông báo đến hết ngày 17/4/2018.
Nộp hồ sơ trực tiếp tại: Phòng Tổ chức và Nhân sự Công ty Điện lực Phú Yên.
Địa chỉ: 104 Lê Lợi, phường 3, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Điện thoại: 0257.3835167-0257.3835168.
Công ty Điện lực Phú Yên xin thông báo.
Nơi nhận:
- Báo Phú Yên (đăng 2 kỳ);
- Đài PTTH Phú Yên (đăng 2 kỳ);
- Trang tin điện tử Công ty;
- Các đơn vị thuộc Công ty;
- Lưu: VP, TC&NS.
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