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ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN 3 

Số:          /TB-EVNPMB3 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 10 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

V/v Tuyển dụng kỹ sư Điện  

 

Ban quản lý dự án Điện 3- Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam có nhu cầu 

tuyển dụng Kỹ sư Điện, cụ thể như sau: 

1. Yêu cầu:  

- Số lượng: 01 

+ Tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chuyên ngành: Điện, Hệ thống điện, Tự động 

hóa.  

+ Tiếng anh TOEIC 450 trở lên; sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành; 

Có các chứng chỉ hành nghề liên quan (còn hạn). 

+ Có kinh nghiệm làm QLDA, nhà máy điện. 

+ Tuổi từ 30-45 tuổi, sức khỏe tốt, giới tính: Nam. 

2. Quyền lợi:  

- Chế độ lương thưởng, BHXH, thời gian làm việc, phúc lợi theo quy định của 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 

3.  Hồ sơ gồm: 

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu đính kèm; 

- Bản copy bằng tốt nghiệp đại học/ trên đại học và các chứng chỉ liên quan (tin 

học, ngoại ngữ, chứng chỉ hành nghề); 

-Ảnh màu 3*4 (02 ảnh); 

- CMND/Căn cước công dân. 

- Giấy khám sức khỏe thời gian chưa quá 06 tháng. 

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ: 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/11/2021; 

- Địa điềm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức- Hành chính Ban QLDA Điện 3 

Số 25 Thạch Thị Thanh, P. Tân Định, Q.1, Tp Hồ Chí Minh; 

- Điện thoại: 0963958081/email: Lannttd5@gmail.com 

5. Hình thức dự tuyển: Thi viết và phỏng vấn trực tiếp. 

Lưu ý: Hồ sơ không trúng tuyển không trả lại, chỉ thông báo đến ứng viên trúng 

tuyển. 

Ban QLDA Điện 3 thông báo./.                           

     GIÁM ĐỐC  
Nơi nhận:                                                                      
 - Các đơn vị; 

 - Lãnh đạo Ban;  

-  Đăng trên Web EVN; 

 - Lưu: VT, HC. 

  

      Nguyễn Vinh Quang 

mailto:Lannttd5@gmail.com
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