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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:      /TB-NĐDH Trà Vinh, ngày    tháng    năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng lao động

  
Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, trực thuộc Tổng công ty Phát điện 1, có 

trụ sở đặt tại Ấp Mù U, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Công ty 

được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành các Nhà máy điện gồm: Nhà máy Nhiệt 

điện Duyên Hải 1, Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 và Nhà máy Nhiệt điện 

Duyên Hải 3 mở rộng, với tổng công suất lắp đặt cho cả 03 nhà máy là: 

3.178MW, sản lượng điện sản xuất hàng năm trung bình khoảng 20 tỷ kWh.

Để chuẩn bị cho công tác sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời 

gian sắp đến, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như 

sau:

1. Số lượng, vị trí cần tuyển

STT Chức danh
tuyển dụng

Trình 
độ Chuyên nghành Số 

lượng
Ghi 
chú

1
Công nhân Sửa chữa 
và gia công cơ khí CĐ/TC Cơ khí, Cơ điện tử, Cơ khí 

gia công, … 19

2 Trưởng kíp điện Đại học Hệ thống điện, Nhiệt điện, 
Điện - điện tử, … 1

3 Trực chính điện Đại học Hệ thống điện, Nhiệt điện, 
Điện - điện tử, … 1

4 VHV Đo lường điều 
khiển Đại học  Điện tự động điều khiển, Tự 

động hoá, Điện - điện tử, … 5

5
Vận hành viên Máy 
phó ĐH/CĐ Cơ điện tử, Cơ khí, … 5

6
Vận hành viên Trợ 
thủ ĐH/CĐ Cơ điện tử, Cơ khí, Nhiệt, … 4

7
Công nhân Sửa chữa, 
thí  nghiệm thiết bị tự 
động, CNTT

ĐH/CĐ/
TC

KT điện, Điện CN, Tự động 
hoá, Điện - điện tử, Điện 
lạnh, Công nghệ thông tin, ...

12

8 Thống kê phân xưởng ĐH/CĐ Kỹ thuật, QTKD, Kinh tế. 1

9
Lái xe gạt, xe ủi, xe 
xúc

Trung 
cấp/CC 

nghề

Lái xe gạt, Xe xúc,
Xe ủi. 1
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2.Tiêu chuẩn của ứng viên: Theo bảng tiêu chuẩn phụ lục 2  đính kèm

3.Mức lương: Theo quy định của Công ty

4.Điều kiện làm việc:

- Địa điểm làm việc: Tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - Ấp Mù U, xã 

Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

- Các điều kiện khác về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, an toàn 

lao động, vệ sinh lao động, ... theo Luật lao động, Nội quy lao động của Công ty 

và các quy định khác hiện hành.

5. Quyền lợi:

- Có cơ hội được đào tạo tại Nhà máy và nước ngoài để phát triển thành 

các vận hành viên, chuyên gia kỹ thuật giỏi trong lĩnh vực Nhà máy nhiệt điện, 

có 

cơ hội thăng tiến thành các chuyên gia kỹ thuật và cán bộ quản lý trong Công ty.

- Được bố trí chỗ ở đối với người lao động ở xa, Công ty có khu cư xá 

được xây dựng với đầy đủ tiện ích: có khu thể thao ngoài trời, nhà thi đấu, khu 

vui chơi trẻ em ...

- Được bố trí đi tham quan, học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước.

- Thu nhập hấp dẫn, tương xứng với vị trí và sức đóng góp của người lao 

động, được hưởng chế độ công tác phí hợp lý khi đi công tác.

- Có cơ hội tiếp xúc và làm việc với các chuyên gia kỹ thuật trong và 

ngoài nước.

         6. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển lao động phụ lục 2.1 đính kèm (ghi rõ địa chỉ, 

điện thoại liên hệ, địa chỉ email);

- Sơ yếu lý lịch phụ lục 2.2 (có dán ảnh và có xác nhận của chính quyền 

địa phương);

- Bản sao văn bằng, bảng điểm, các chứng chỉ chuyên môn có chứng thực;

- Bản khai kinh nghiệm làm việc (nếu có);

- Giấy khám sức khỏe có thời hạn không quá 06 tháng tính từ ngày nộp;

7. Thời hạn, hình thức, địa điểm nộp hồ sơ:
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-  Hạn nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/06/2021.(Các ứng 

viên nộp hồ sơ trước sẽ được xem xét mời ứng tuyển trước theo từng đợt)

-  Hình thức, địa điểm nộp hồ sơ: Ứng viên có thể nộp hồ sơ dự tuyển 

theo một trong hai hình thức sau:

     + File điện tử gửi qua địa chỉ mail: tuyendungdh3@gmail.com.

     + Bản cứng gửi về địa chỉ:

Phòng Tổ chức và Nhân sự, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Địa chỉ: Ấp Mù U, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại liên hệ: 02943.739.511 (Mỹ Hằng – Chuyên viên P.TC&NS).

- Yêu cầu ghi số điện thoại liên hệ trên bì hồ sơ. Công ty chỉ mời thi tuyển 

những hồ sơ đạt yêu cầu và không có trách nhiệm trả lại hồ sơ của người dự 

tuyển.

 8. Hình thức tuyển dụng:

 - Thi chuyên môn nghiệp vụ và phỏng vấn trực tiếp.

- Ngoại ngữ thi vấn đáp.

Công ty sẽ có thông báo cho các ứng viên thời gian, địa điểm thi tuyển ít 

nhất 5 ngày trước khi tổ chức thi tuyển.

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải xin thông báo đến các ứng viên, các đơn 

vị, được biết và hỗ trợ Công ty thông báo đến các ứng viên có nhu cầu tham gia 

đăng ký dự tuyển.

Trân trọng./.
Nơi nhận: 
- EVNGENCO1;
- Các đơn vị trực thuộc EVNGENCO1;
- Các Phòng, Phân xưởng trong Công ty;
- Trường ĐHBK TPHCM;
- Trường ĐHSPKT TPHCM;
- Trường CĐ KTCN Cao Thắng;
- Trường TC KT Lý Tự Trọng;
- Trường CĐ CN Quốc tế LILAMA2;
- Trường ĐH Trà Vinh;
- Trường CĐ Nghề Trà Vinh;
- Trường Đại học Cần Thơ;
- Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM;
- Các Trường TC, CĐ, ĐH khác;
- Lưu: VT, TC&NS

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thú
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