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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG  
 

 Tổng công ty Điện lực miền Trung (tên viết tắt là EVNCPC), trước đây là Công 
ty Điện lực 3, được thành lập vào ngày 07/10/1975, là doanh nghiệp thành viên thuộc 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), hoạt động đa ngành nghề trong đó ngành nghề 
chính là sản xuất và kinh doanh điện trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố miền Trung - Tây 
Nguyên. 

 Căn cứ vào nhu cầu sử dụng lao động năm 2022 và kết quả thi tuyển dụng do 
EVNCPC tổ chức vào tháng 07/2022, EVNCPC thông báo tuyển dụnglao động bổ 
sung vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc, cụ thể: 

I. SỐ LƯỢNG, ĐƠN VỊ LÀM VIỆC, TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN: 

II. YÊU CẦU LAO ĐỘNG TUYỂN DỤNG 

1. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chính quy từ các trường thành viên của Đại học 
Đà Nẵng, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đại học quốc gia Hà Nội và các 
trường Đại học có uy tín khác trong nước, khu vực, tỉnh, thành phố và nước ngoài. 

2. Tin học: Thành thạo tin học vănphòng và các phần mềm phục vụ côngtác 
chuyên môn. 

STT Đơn vị 
Văn phòng hội 

sở chính tại 

Số lượng lao 
động cần 

tuyển dụng 

Trình độ chuyên 
môn 

1 Công ty Điện lực Quảng Nam Tỉnh Quảng Nam 1 Kỹ sư/cử nhân CNTT 

2 Công ty Điện lực Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi 1 Kỹ sư điện 

3 Công ty Điện lực Bình Định Tỉnh Bình Định 
5 Kỹ sư điện 

1 Kỹ sư/cử nhân CNTT 

4 Công ty Điện lực Phú Yên Tỉnh Phú Yên 5 Kỹ sư điện 

5 Công ty Điện lực Gia Lai Tỉnh Gia Lai 6 Kỹ sư điện 

6 Công ty Điện lực Kon Tum Tỉnh Kon Tum 7 Kỹ sư điện 

7 Công ty Điện lực Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk 2 Kỹ sư điện 

8 Công ty Điện lực Đắk Nông Tỉnh Đắk Nông 
3 Kỹ sư điện 

2 Cử nhân kế toán 

9 
Công ty Dịch vụ Điện lực 
miền Trung 

Tỉnh Kon Tum 1 Kỹ sư điện 

10 
Trung tâm Sản xuất thiết bị 
đo điện tử Điện lực miền 
Trung 

TP Đà Nẵng 1 Kỹ sư điện 

Tổng cộng 35  
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3.  Ngoại ngữ: Anh văn trình độ A2 hoặc tương đương trở lên, nếu thí sinh 
không có chứng chỉ anh văn, Tổng công ty sẽ căn cứ vào điểm môn tiếng anh học tại 
Trường. 

4. Sức khỏe: Đủ sức khỏe để làm việc theo xác nhận của cơ quan y tế có thẩm 
quyền. 

5. Độ tuổi: Không quá 35 tuổi. 

6. Ưu tiên cho những người có kinh nghiệm làm việc thực tế. 

III. QUYỀN LỢI SAU KHI ĐƯỢC TUYỂN DỤNG: 

1. Hợp đồng lao động được ký kết theo quy định hiện hànhcủa pháp luật Nhà 
nước. 

2. Được hưởng các chế độ lương,thưởng, BHXH... theo đúng quy định của Nhà 
nước, của EVN vàcủa EVNCPC. 

3. Được làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội để phát triển 
bản thân. 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG THI TUYỂN: 

1. Thời gian: Dự kiến trong tháng 09/2022. 

2. Địa điểm: Thi tuyển tập trung tại Tổng công ty Điện lực miền Trung, địa 
chỉ:Số 78A đường Duy Tân, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng. 

3. Nội dung thi tuyển gồm: 

a. Phần thi viết:  IQ, tin học, ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến vị 
trí/chức danh công việc cần tuyển. 

b. Phần thi vấn đáp:Phỏng vấn trực tiếp. 

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN: 

1. Đơn xin việc (trong đơn ghi rõ dự tuyển vào vị trí, đơn vị nào của Tổng công 
ty). 

2. Sơ yếu lý lịch (bản gốc, đóng dấu giáp lai ảnh, có xác nhận của UBND xã, 
phường, thị trấn hoặc tổ chức nơi đang công tác, học tậptrong thời hạn 06 tháng). 

3. Giấy chứng nhận sức khỏe trong vòng 06 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. Ảnh 4x6 (03 ảnh). 

5. Bằng tốt nghiệp, bảng điểm (bản sao có chứng thực). Nếu bằng tốt nghiệp 
nước ngoài cần có công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và cá nhân phải tự cam kết 
trường học được Bộ Giáo dục đào tạo Việt Nam công nhận. 

6. Văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (bản sao có chứng thực). 

VI. NỘP HỒ SƠ: 
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1. Hình thức nộp hồ sơ:Ứng viên nộp hồ sơ qua đường bưu điện (Tổng công ty 
không nhận hồ sơ trực tiếp). 

2. Địa chỉ nhận hồ sơ:Ban Tổ chức và Nhân sự, Tổng công ty Điện lực miền 
Trung. Số 78A đường Duy Tân, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng. 

3. Thời gian nhận hồ sơ:Bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 05/08/2022 đến hết ngày 
25/8/2022 (thời gian tiếp nhận hồ sơ được căn cứ dấu bưu điện). 

4. Lưu ý:  

- Đối với các trường hợp đang làm việc tại các đơn vị thành viên của Tổng 
công ty không được tham gia dựtuyển. 

- Không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển. 

- Hồ sơ dự tuyển được để trong 01 túi hồ sơ, trang bìa ghi rõ họ tên, địa chỉ,số 
điện thoại, email liên hệ. 

- Khi được tuyển dụng chính thức phải xuất trình bản chính của các giấy tờ đã 
công chứng để kiểm tra đối chiếu. 

 Mọi thông tin xin liên hệ số điện thoại 0905 227769, email: phuonglt@cpc.vn 
(chị Phương) trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. 

 
 


