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THÔNG BÁO
Về việc thay đổi và gia hạn nhận hồ sơ 

tuyển dụng lao động năm 2018

Công ty thủy điện Tuyên Quang thay đổi và gia hạn nhận hồ sơ tuyển 
dụng lao động năm 2018 đến hết 16h30’ ngày 24/10/2018 với các nội dung sau:

1.  Số lượng lao động cần tuyển: 01 lao động
2. Yêu cầu về trình độ nghề nghiệp: Kỹ sư Kỹ thuật điều khiển – Tự động 

hóa/ Kỹ sư hệ thống điện (Loại hình đào tạo: chính quy).
3. Mô tả công việc: 
Nghiên cứu thiết kế, cải tiến và ứng dụng các hệ thống điều khiển & tự 

động hóa trên các dây chuyền sản xuất của Nhà máy.
Lập trình các chương trình tự động hóa trong sản xuất.
Quản lý vận hành sửa chữa tự động hóa và công nghệ thông tin.

 (Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn)
4. Loại hợp đồng sẽ giao kết sau khi trúng tuyển: 
Sau thời gian thử việc nếu đạt sẽ được ký hợp đồng theo quy của Luật lao 

động.
5. Mức lương: Được trả lương theo quy định của Nhà nước và theo quy 

định trả lương của Công ty.
6. Địa điểm làm việc, điều kiện làm việc của người lao động:
Địa điểm: Công ty Thủy điện Tuyên Quang.
Điều kiện làm việc: theo quy định của Luật lao động và thỏa ước lao động 

tập thể của Công ty.
7. Tuổi đời, sức khoẻ: Từ 20-35 tuổi; Sức khỏe loại I, II
8. Các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký dự tuyển: 
-  Đơn đăng ký dự tuyển lao động, sơ yếu lý lịch (Theo mẫu của Công ty).
- Bằng hoặc chứng nhận tốt nghiệp đại học, bảng điểm, học bạ tốt nghiệp 

phổ thông trung học (bản sao có công chứng).
- 02 ảnh 3x4 mới chụp.
- Giấy chứng nhận sức khoẻ trong vòng 06 tháng kể từ ngày cơ quan y tế 

có thẩm quyền cấp (cơ quan y tế cấp huyện trở lên).
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- Các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có).
9. Hồ sơ xin gửi về: Phòng Tổ chức và Nhân sự Công ty thủy điện Tuyên 

Quang số 403, đường Trường Chinh, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 
Quang. 

Hình thức nhận hồ sơ: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 
Hồ sơ đã nộp không trả lại.
10. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 23 tháng 10 năm 2018 đến hết 16h30’ 

ngày 24 tháng 10 năm 2018.
11. Dự kiến thời gian thi tuyển: dự kiến tháng 11 năm 2018.
Mọi chi tiết xin liên hệ với ông Phạm Văn Tường, Trưởng phòng Tổ chức 

và Nhân sự, số điện thoại: 0963.124.566 ./.

Nơi nhận: 
- Thông báo trên website của Công ty (e-copy);
- E.office (e-copy);
- Lưu: VT, TC&NS.
                                                                             

GIÁM ĐỐC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

Dương Thanh Tuyên 
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