
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Số:              /EVN NPC-TC&NS
V/v: Thông báo tuyển dụng lao động 

QLVH TBA 220kV-500kV năm 2021 
của Công ty Truyền tải điện 1.

 

         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

                     Hà Nội, ngày       tháng     năm 2021.

Kính gửi:  
- Các đơn vị thành viên Tổng công ty;
- Cơ quan Tổng công ty.

Căn cứ văn bản số 1068/TB-PTC1 ngày 23/3/2021 của Công ty Truyền tải 
điện 1 thông báo về nhu cầu tuyển dụng lao động quản lý vận hành Trạm biến 
áp 220kV-500kV (gửi kèm).

Tổng công ty thông báo đến Cơ quan Tổng công ty, các đơn vị thành viên 
được biết: Những ai có con, cháu, người nhà… là nam giới ở độ tuổi 35 trở 
xuống, là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có sức khỏe loại 
II trở lên, có trình độ tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành điện trở lên phù hợp với 
chức danh quản lý và vận hành trạm biến áp 220kV-500kV nếu có nhu cầu đều 
có thể tham gia thi tuyển vào Công ty Truyền tải điện 1.

Cụ thể về hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian và địa chỉ nộp hồ sơ, thời 
gian thi tuyển, hình thức thi tuyển…v.v có trong văn bản nêu trên của Công ty 
Truyền tải điện 1.

Các đơn vị lưu ý phổ biến lại cho người lao động được biết./.

   TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Chủ tịch HĐTV (để b/c);
- Lưu: VT, TCNS.

                                                                                                                Đỗ Nguyệt Ánh
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