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THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng lao động

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (viết tắt: Nhà máy) - Chi nhánh Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam (EVN) thông báo tuyển dụng lao động vào làm việc tại Nhà 
máy:

I. Vị trí công việc, số lượng và yêu cầu tuyển dụng
- Vị trí công việc cần tuyển dụng: Nhân viên Nhà máy nhiệt điện.
- Số lượng lao động cần tuyển dụng: 40 (bốn mươi).
- Yêu cầu: Là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dưới 35 

tuổi; có trình độ trung cấp, cao đẳng nghề các chuyên ngành nhiệt, hệ thống điện, 
điện – điện tử, tự động hóa, hóa học… trở lên; đạt sức khỏe loại II trở lên theo quy 
định của Bộ Y tế; chịu được áp lực công việc cao.

Không nhận dự tuyển các đối tượng sau: Đang bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự, chấp hành bản án hình sự; Đang bị thi hành kỷ luật lao động từ khiển trách trở 
lên từ đơn vị sử dụng lao động khác; Đang trong thời gian bị cấm hành nghề và các 
trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

 II.  Hồ sơ dự tuyển
1. Phiếu Đăng ký dự tuyển lao động (theo mẫu đính kèm).
2. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đính kèm), có xác nhận của địa phương nơi cư trú 

hoặc cơ quan, đơn vị nơi công tác.
3. Giấy chứng nhận sức khỏe trong vòng 6 tháng kể từ ngày cơ quan y tế có 

thẩm quyền cấp (bệnh viện huyện, quận trở lên hoặc bệnh viên đa khoa tư nhân 
được Bộ Y tế hoặc Sở y tế cấp giấy phép).

4. Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân được chứng 
thực hoặc công chứng.

5. Bản sao Giấy khai sinh được chứng thực hoặc công chứng.
6. Bản sao văn bằng kèm bảng điểm, chứng chỉ, chứng nhận… được chứng 

thực hoặc công chứng. 
Hồ sơ dự tuyển được để trong 01 túi hồ sơ, trang bìa ghi rõ họ tên, địa chỉ, số 

điện thoại, email liên hệ.  
III. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ, thi tuyển và nhận việc
1. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ. 
- Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 03/9/2019 đến hết ngày 09/9/2019, trong các 

ngày làm việc (sáng từ 8h00’ đến 12h00’, chiều từ 13hh00’ đến 17h00’).



- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính và Lao động của Nhà máy, địa chỉ: 
đường Lê Thánh Tông, khu phố 3, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang – Tháp 
Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển đầy đủ theo quy định tại mục II Thông báo này đều 
được tiếp nhận và có giấy biên nhận, trừ trường hợp được gửi qua đường bưu điện. 

2. Thi tuyển.
a) Nội dung thi tuyển (bao gồm nhưng không giới hạn). 
- Phần thi viết: Kiến thức chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến vị trí công 

việc cần tuyển dụng; Người dự tuyển có trình độ Đại học trở lên còn phải làm bài 
viết kiểm tra trình độ Tiếng Anh.

- Phần thi vấn đáp: Khả năng xử lý tình huống, vấn đề thường phát sinh trong 
công việc; kiểm tra hiểu biết chung về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, EVN và Nhà 
máy.  

b) Chế độ ưu tiên: Theo quy định của EVN và Nhà máy. 
c) Thời gian thi tuyển: Dự kiến trước ngày 15/10/2019.
3. Thời gian nhận việc.
Người trúng tuyển đến nhận việc đúng thời hạn quy định trong thông báo của 

Nhà máy (dự kiến trước ngày 31/12/2019). Trường hợp có lí do chính đáng, người 
trúng tuyển phải làm đơn đề nghị gia hạn và phải được Nhà máy đồng ý. 

IV. Chế độ đối với người trúng tuyển
1. Hợp đồng giao kết: Sau thời gian thử việc đạt yêu cầu được ký hợp đồng 

lao động theo quy định pháp luật và quy định của EVN và Nhà máy.
2. Lương, thu nhập: Theo quy định của EVN và Nhà máy.
3. Địa điểm làm việc: Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (thôn Vĩnh Phúc, xã 

Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) và nơi làm việc khác theo quyết định 
của Giám đốc Nhà máy.

4. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: Theo chế độ ca, kíp và quy định 
của EVN và của Nhà máy.

5. Điều kiện an toàn lao động, vệ sinh lao động, trang bị bảo hộ lao động 
… theo quy định và phù hợp với vị trí công việc.

6. Các quyền lợi khác: Đảm bảo theo quy định của Bộ luật Lao động (tham 
gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN) và các chế độ, quyền lợi khác theo quy chế quản 
lý nội bộ của EVN và của Nhà máy./.

Nơi nhận:
- Website EVN (để đăng tải);
- Niêm yết tại trụ sở Nhà máy;
- Ban Giám đốc (e-copy);
- Các P/PX (e-copy, thông báo đến NLĐ);
- Lưu: VT, HCLĐ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Thanh Hải
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