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Địa chỉ      : Lô CN10c, Khu kinh tế Vũng Áng, Kỳ Thịnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 

Điện thoại : 028 3636 4828   Fax: 028 3636 4881 

Website     : www.anvietenergy.com 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Được thành lập từ năm 2014 đến nay, An Việt Phát đã vươn lên vị trí dẫn đầu ở 

Đông Nam Á và trở thành 1 trong 5 nước xuất khẩu lớn nhất thế giới về ngành viên gỗ 

nén. Cho đến nay, An Việt Phát dựng được vùng nguyên liệu bền vững là mục tiêu chiến 

lược phát triển của Tập đoàn. đã có 8 Công ty thành viên, 4 Chi nhánh, 22 VPĐD, 8 nhà 

máy độ phủ khắp các tỉnh thành Việt Nam với gần 1000 nhân viên với hệ thống đối tác 

liên kết phủ khắp toàn cầu. Tập Đoàn An Việt Phát mong muốn tìm kiếm những đối tác 

lâu dài bền vững và mở rộng kinh doanh trên phạm vi toàn cầu. Các lĩnh vực kinh doanh 

chính của An Việt Phát bao gồm: Viên gỗ nén, Giấy, Than đá, Gỗ, Vận Tải, Nông sản và 

Bất động sản… 

Căn cứ kế hoạch phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho chiến lược phát triển sản 

xuất kinh doanh, Công ty An Việt Phát thông báo tuyển dụng như sau: 

TT Vị trí tuyển dụng Chuyên ngành Trình độ 
Kinh 

nghiệm 

Số 

lượng 

1 Trưởng ca sản xuất Điện, điện tử, tự động hóa Đại học trở lên 4 năm trở lên 2 

2 Nhân viên Bảo trì điện Điện, điện tử, điện công nghiệp Cao đẳng trở lên 
Ưu tiên đã có 

kinh nghiệm 
3 

3 Nhân viên Bảo trì cơ khí Cơ khí, tự động hóa Cao đẳng trở lên 
Ưu tiên đã có 

kinh nghiệm 
3 

4 Nhân viên QC 
Quản lý chất lượng, lâm nghiệp, 

điện, cơ khí 

Trung cấp trở 

lên 

Ưu tiên đã có 

kinh nghiệm 
3 

5 Nhân viên vận hành 
Điện, cơ khí, các ngành có liên 

quan 

Trung cấp trở 

lên 

Ưu tiên đã có 

kinh nghiệm 
3 

6 Nhân viên lái xe cơ giới Lái xe nâng, xúc lật, xe gắp 
Chứng chỉ vận 

hành 

Ưu tiên đã có 

kinh nghiệm 
6 

 

1. Yêu cầu: 

 Nam, tuổi đời từ 20 đến 40 tuổi, sức khỏe tốt; 

 Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, hoạt bát, nghiêm túc trong công việc; 

 Phẩm chất đạo đức tốt, trung thực; 

 Gắn bó lâu dài với công ty; 

 Có chuyên ngành phù hợp với yêu cầu công việc; 
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 Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu tại khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình và các khu 

vực lân cận. 

2. Quyền lợi: 

 Mức lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh, tăng lương tùy theo năng lực, hiệu 

quả làm việc, cơ hội thăng tiến rõ ràng. 

 Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo 

quy định của Pháp luật hiện hành. 

 Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, có nhiều cơ 

hội thăng tiến. 

 Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để làm việc với các 

Chuyên gia nước ngoài. 

 Được tham gia các hoạt động, chương trình, team building, du lịch hàng 

năm do Công ty tổ chức và các chế độ hấp dẫn khác 

3. Hồ sơ bao gồm: 

 Đơn xin việc 

 Sơ yếu lý lịch (có công chứng trong vòng 6 tháng) 

 CMND, Sổ hộ khẩu (có công chứng trong vòng 6 tháng) 

 Giấy khám sức khỏe 

 02 ảnh 3x4 

 Các bằng cấp liên quan 

4. Nộp hồ sơ tại: 

 Nhà máy An Việt Phát Hà Tĩnh: Lô CN10c, Khu kinh tế Vũng Áng, 

Phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh 

 Người liên hệ: Cao Thế Ngọc 

 Số điện thoại: 0239 6555 888           

 Email: ngocct@anvietenergy.com 

 Website: https://anvietenergy.com/ 

 Thời gian nộp hồ sơ: bắt đầu tiếp nhận hồ sơ từ ngày 25/12/2021 

 Công Ty TNHH MTV Năng Lượng An Việt Phát Hà Tĩnh 

TL.TỔNG GIÁM ĐỐC 

QUẢN LÝ NHÀ MÁY 

 

 

           

               ĐOÀN VĂN CHIẾN 
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