
 

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 

CÔNG TY 

NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN 

Số:     /TB-NĐNS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                    

Thanh Hóa, ngày     tháng     năm 20212017 

            

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng chuyên viên kế toán năm 2021 

 Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Phát điện 1, 

có trụ sở tại: Km11, đường 513, xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

Hiện nay, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn cần tuyển dụng một số lao động 

để phục vụ công tác SXKD Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn theo các điều kiện 

sau đây: 

1. Vị trí tuyển dụng: 

  - Chức danh chuyên viên Kế toán: 01 người (Chuyên viên kế toán tài sản 

cố định, công cụ dụng cụ). 

  2. Tiêu chuẩn chức danh Chuyên viên Kế toán:  

- Học vấn: Trình độ Đại học chuyên ngành Tài chính – Kế toán hệ chính 

quy thuộc các trường Đại học: Học viện Tài chính, Kinh tế Quốc dân, Đại học 

Ngân hàng; Nếu chuyên ngành kinh tế khác, hệ chính quy thì phải có chứng chỉ 

đào tạo về  Tài chính - Kế toán từ 03 tháng trở lên của đơn vị có thẩm quyền. 

 - Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. 

 - Ngoại ngữ: Trình độ Tiếng Anh tối thiểu A1. 

 - Tuổi đời  ≤ 35 tuổi. 

 - Lý lịch rõ ràng, pháp luật không cấm tuyển dụng, không có tiền án, tiền 

sự. 

 - Sức khỏe đảm bảo theo ngành nghề (Đạt sức khỏe loại I/loại II). 

 3. Loại hợp đồng giao kết: Tất cả các ứng viên trúng tuyển trình tự ký 

các loại hợp đồng như sau:  

- Ký hợp đồng thử việc (Sau khi trúng tuyển). 

- Ký hợp đồng lao động 1 năm (Sau khi hoàn thành thời gian thử việc và 

được Công ty đánh giá đạt yêu cầu thử việc).  

- Ký hợp đồng lao động 3 năm (Sau khi hoàn thành thời gian hợp đồng 1 

năm và được Công ty đánh giá đạt yêu cầu chức danh công việc). 

- Hợp đồng không xác định thời hạn (Sau khi hoàn thành thời gian hợp 

đồng 3 năm và được Công ty đánh giá đạt yêu cầu chức danh công việc). 

4. Mức lương và các khoản thu nhập: Theo quy định của Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Phát điện 1 và Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn. 



 

 5. Điều kiện lao động: 

 - Địa điểm: Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn. 

 - Thời gian làm việc nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động Theo 

quy định hiện hành của Nhà nước và Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập 

thể của Tổng công ty phát điện 1. 

6. Nội dung thi:  

 - Thi viết: Chuyên môn của chức danh, ngoại ngữ tiếng anh, tin học văn 

phòng. 

 - Phỏng vấn về nhận thức về ngành điện, xã hội, ý thức trách nhiệm công 

việc, đánh giá hình thức của người dự tuyển. 

7. Các đối tượng ưu tiên tuyển dụng: 

- Người dự tuyển là anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang. 

- Người dự tuyển là thương binh, con thương binh, con liệt sỹ. 

- Người dự tuyển là lao động của các công ty con, đơn vị trực thuộc của 

EVN/công ty TNHH MTV cấp II. 

 - Người có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ, kỹ sư, cử nhân tốt nghiệp đạt loại giỏi 

(hệ chính quy) tại các trường đào tạo có chuyên ngành phù hợp với yêu cầu 

chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí/chức danh công việc cần tuyển. 

 - Học sinh, sinh viên tốt nghiệp tại các đơn vị đào tạo thuộc EVN/công ty 

TNHH MTV cấp II. 

 - Mức điểm ưu tiên do Hội đồng tuyển dụng Công ty quyết định tùy theo 

đối tượng được ưu tiên. 

 8. Hồ sơ, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ: 

* Hồ sơ dự tuyển gồm: 

- Đơn đăng ký dự tuyển theo phụ lục 2.1. 

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu phụ lục 2.2. 

- Bản sao giấy khai sinh. 

- Bản sao, công chứng các văn bằng chứng chỉ có liên quan theo yêu cầu 

của từng vị trí tuyển dụng. 

- Giấy chứng nhận sức khỏe tại cơ sở y tế có thẩm quyền (Có thời hạn 

không quá 06 tháng tính từ ngày nộp Hồ sơ). 

* Thời gian:  

 - Nộp hồ sơ: Từ ngày 15/11/2021 đến hết ngày 30/11/2021, trong giờ 

hành chính. 

 - Thi tuyển: Trong tháng 12/2021 (Sẽ thông báo lịch đến người dự tuyển). 

* Địa điểm nộp hồ sơ:  

- Hồ sơ nộp trực tiếp tại về địa chỉ: 



 

 Phòng Hành chính và Lao động - Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn. 

Địa chỉ: Km11, đường 513, xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

 - Số điện thoại liên hệ trong giờ làm việc: 02373.613.456, chuyển máy lẻ 

2028. 

(Không trả lại hồ sơ cho những ứng viên không trúng tuyển) 

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn xin thông báo để các cá nhân có nhu cầu 

biết để nộp hồ sơ dự tuyển./. 

Nơi nhận:  
- Trang thông tin điện tử Công ty NĐ Nghi Sơn; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG  

 

 

 

 

 

 

 

Trần Đình Thành 
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