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THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng lao động

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Phát 
điện 3 - Công ty Cổ phần, sản xuất và kinh doanh điện năng; quản lý vận hành 
các Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ,

Hiện nay Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ có nhu cầu tuyển dụng lao động, 
cụ thể như sau:

1. Số lượng tuyển dụng:  08 người.
2. Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư chuyên ngành Điện.
3. Điều kiện tham gia dự tuyển:
3.1. Yêu cầu chung
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, Anh văn trình độ B (hoặc 

tương đương) và đọc hiểu Anh văn chuyên ngành.
- Độ tuổi: Từ 22 tuổi đến 35 tuổi.
- Sức khỏe: Đạt sức khỏe loại I, II theo quy định của Bộ Y tế.
- Có năng lực và các kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc của Công ty: 

Kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thống kê tổng hợp,….
- Ưu tiên: Tốt nghiệp loại khá, giỏi các trường Đại học Bách Khoa TP. 

HCM, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM; có hộ khẩu thường trú tại tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu; người dự tuyển là lao động của các Công ty con, đơn vị 
trực thuộc EVN, EVNGENCO 3; ứng viên có kinh nghiệm vận hành, quản lý 
kỹ thuật các nhà máy điện.

3.2. Tiêu chí ứng tuyển: 
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật Điện: Hệ thống điện; Kỹ 

thuật điện - Điện tử; Công nghệ điều khiển và tự động hóa; Điện khí hóa và 
cung cấp điện; Điện công nghiệp; Điện tự động; Cơ điện tử;…

- Có kỹ năng lập báo cáo, phương án kỹ thuật, thuyết trình, lập tiến độ, 
quản lý dự án; có kỹ năng nghiên cứu, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, 
tinh thần ham học hỏi, không ngại khó khăn, thử thách.

4. Quyền lợi và chế độ:
- Ký hợp đồng lao động theo quy định của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ 

và Bộ luật Lao động năm 2012.



- Mức lương: Theo chế độ, chính sách của Nhà nước và Quy chế của 
EVN, EVNGENCO 3, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ.

- Điều kiện làm việc: Theo Quy định của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ và 
Bộ luật Lao động năm 2012.

- Địa điểm làm việc: Tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, 
Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

5. Hồ sơ dự tuyển gồm:
- Phiếu đăng ký dự tuyển lao động (theo mẫu đính kèm) 
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương (theo mẫu 

đính kèm).
- Giấy khám sức khỏe còn trong hạn 6 tháng kể từ ngày cơ quan y tế có 

thẩm quyền cấp.
- Bản sao có công chứng các loại giấy tờ: Văn bằng, bảng điểm, chứng 

chỉ đào tạo, CMND/CCCD, hộ khẩu, giấy khai sinh và các giấy tờ khác liên 
quan (nếu có).

- 02 ảnh 4 x 6 mới nhất.
- Bản tóm tắt quá trình công tác, năng lực, kinh nghiệm (nếu có).
Ghi chú: Hồ sơ xin việc còn có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến 

ngày nộp hồ sơ.
6. Hình thức tuyển dụng:
- Sơ tuyển hồ sơ để mời ứng viên tham gia thi tuyển.
- Thi viết, vấn đáp (chuyên ngành, tiếng Anh, tin học).
7. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
- Nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Hành 

chính và Lao động, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú 
Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Điện thoại: 0254.6555048
- Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 30/6/2019.
8. Thời gian và địa điểm thi tuyển:
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ.
- Thời gian xét hồ sơ và thi tuyển: sau khi được sự đồng ý của đơn vị 

cấp trên, sẽ thông báo thời gian cụ thể cho các hồ sơ đạt yêu cầu thi tuyển.
Ghi chú: Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ chỉ thông báo đến các ứng viên 

trúng tuyển; các hồ sơ đã nộp, không trả lại.
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Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ xin thông báo.
Trân trọng./.

Đính kèm:
- Mẫu đơn đăng ký dự tuyển lao động;
- Mẫu sơ yếu lý lịch;

Nơi nhận:
- Website của EVN;
- Website của EVNGENCO 3;
- EVNGENCO 3 (để báo cáo);
- Các đơn vị thành viên, liên kết/EVNGENCO 3; 
- Sở Lao động TB&XH tỉnh BR-VT;
- Ban Quản lý KCN tỉnh BR-VT;
- Ban Lãnh đạo/NĐPM;
- Các phòng, phân xưởng/NĐPM;
- Lưu: VT, HCLĐ.

                 GIÁM ĐỐC

                    Dương Thanh Dũng
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