Phụ lục 1:
ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
(Kèm theo văn bản số....ngày.....tháng.....năm......của BĐPC)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
Kính gửi: Công ty Điện lực Bình Định
Tôi tên là (viết chữ in hoa): …………………………….. Bí danh: ………………..
Ngày sinh: ……………………………………………… Nam/Nữ: ……………….
CMND số: ……………. Ngày cấp: …………………… Nơi cấp: ………..............
Nơi sinh: …………………………………………………………………………….
Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………
Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………...
Trình độ chuyên môn: ………………………………………………………………
Trình độ ngoại ngữ: …………………………………………………………………
Trình độ tin học: …………………………………………………………………….
Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển dụng lao động của Công ty Điện lực
Bình Định, tôi thấy bản thân có đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn để đăng ký dự tuyển
vào vị trí: ………………………………………………………………….
Tôi xin nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển như sau:
1. Đơn đăng ký dự thi tuyển dụng lao động.
2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận.
3. Bản sao có chứng thực Hộ khẩu, CMND.
4. Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp, bảng điểm, chứng chỉ (đối với vị trí dự tuyển
công nhân điện); Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên
và giấy phép lái xe hạng C trở lên (đối với vị trí dự tuyển công nhân lái xe).
5. Giấy chứng nhận sức khoẻ trong vòng 6 tháng.
6. 02 ảnh màu 4x6.
7. Các giấy tờ để chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên (ghi rõ - nếu có): ……
………………………………………………………………………………..
Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định của Công ty Điện lực Bình Định trong
kỳ thi tuyển dụng lao động./.
……………, ngày … tháng…. năm 2020
NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ THI
(ký và ghi rõ họ và tên)

