
  

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 14 tháng 12 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng nhân sự 

 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 

vận hành Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 theo các điều kiện sau đây: 

1. Đối tượng dự tuyển 

Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; người nước ngoài được 

cấp phép lao động tại Việt Nam, có lý lịch rõ ràng, không trong thời gian bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị các biện 

pháp giáo dục tại địa phương nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, 

bị thi hành kỷ luật lao động từ khiển trách trở lên từ đơn vị sử dụng lao động khác, không 

trong thời gian cấm hành nghề hoặc bị cấm làm công việc liên quan đến ngành nghề 

tuyển dụng. 

2. Vị trí số lượng cần tuyển: 

- Chức danh: Trực FGD/ESP/HFO: 01 người 

- Chức danh: Trực trạm tuần hoàn: 01 người. 

- Chức danh: Trực thải xỉ: 01 người.  

2. Yêu cầu tuyển dụng 

- Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành: Kỹ thuật điện, Công nghệ kỹ thuật 

điện, Hệ thống điện, Kỹ thuật nhiệt. 

- Tiếng Anh: Trình độ A1 trở lên. 

- Giới tính: Nam. 

- Tuổi đời  ≤ 35 tuổi. 

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

- Có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí/chức danh tuyển dụng. 

- Có các kỹ năng: nghiên cứu, phân tích, tổng hợp; làm việc độc lập, làm việc 

nhóm; giao tiếp, thuyết trình, tổ chức, sắp xếp công việc tốt.  

4. Quyền lợi và chế độ 

- Ký hợp đồng lao động theo quy định của Công ty và Bộ luật Lao động năm 

2019. 

- Mức lương, thu nhập: Theo chế độ chính sách của Nhà nước đối với doanh 

nghiệp Nhà nước. 

- Địa điểm làm việc: Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn - Km11, đường 513, xã Hải 

Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

- Các điều kiện khác về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, 

vệ sinh lao động, … theo Bộ luật Lao động, Nội quy lao động của Công ty và các quy 

định khác hiện hành. 
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5. Hồ sơ tham gia dự tuyển: (phong bì ngoài ghi rõ họ tên, số điện thoại và địa 

chỉ email để liên lạc); 

- Sơ yếu lý lịch rõ ràng, đầy đủ thông tin nhân thân, quá trình học tập, công tác 

(bản chính), có dán ảnh (4x6), xác nhận của địa phương hoặc cơ quan nơi công tác (có 

giá trị trong vòng 6 tháng); 

- Đơn xin việc theo mẫu số 01 đính kèm. 

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu số 02 đính kèm. 

- Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp huyện hoặc tương đương trở lên 

cấp, có giá trị trong vòng 6 tháng;  

- Bản sao các văn bằng tốt nghiệp kèm theo bảng điểm có công chứng; 

- Bản sao giấy khai sinh, chứng minh nhân dân có công chứng; 

- Bản sao các văn bằng chứng chỉ có liên quan (nếu có); 

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

- Các giấy tờ xác nhận có ưu tiên. 

 Cá nhân phải chịu trách nhiệm về tính trung thực trong hồ sơ đã khai. 

 6. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ: 

- Thời gian: Trong giờ hành chính, đến hết ngày 23/12/2022. 

  - Hình thức, địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty Nhiệt điện Nghi 

Sơn. 

- Địa chỉ: Phòng Hành chính và Lao động - Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn, Km11, 

đường 513, xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa . 

- Người nhận: Ông Phan Tiến Đồng - Chuyên viên phòng HCLĐ, Công ty Nhiệt 

điện Nghi Sơn. 

- Không trả lại hồ sơ cho ứng viên không trúng tuyển. 

7. Thời gian và hình thức thi tuyển: 

 Dự kiến tuần cuối tháng 12 năm 2022 (Công ty sẽ có thông báo cho các ứng viên) 

- Vòng 1: Sơ tuyển Hồ sơ. 

- Vòng 2: Các ứng viên đạt bước sơ tuyển Hồ sơ thực hiện các bài thi: chuyên 

môn nghiệp vụ; ngoại ngữ tiếng Anh; vi tính. 

- Vòng 3: Phỏng vấn trực tiếp các ứng viên đạt ở vòng 2. 

Mọi thông tin xin liên hệ: Ông: Phan Tiến Đồng- Chuyên viên Phòng HCLĐ  

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn. Điện thoại: 0904.777.712. 

 Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn thông báo đến các ứng viên, các đơn vị được biết 

và hỗ trợ thông báo đến ứng viên trong đơn vị có nhu cầu tham gia đăng ký dự tuyển./. 

 
 

Nơi nhận:  
- EVNGENCO1; 

- Các đơn vị thuộc EVNGENCO1; 

- Trang web Công ty; 

- Lưu: VT, P1.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Mạnh Hà 

 


		NGUYEN THANH SON
	2022-12-15T13:53:08+0700
	HA NOI
	Ky so
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