
                                      THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

 

Kính gửi: Ban giám hiệu trường Đại học Điện Lực Hà Nội 

Theo thông lệ hàng năm cũng như được sự hỗ trợ của Quý nhà trường, công ty 

chúng tôi quyết định tổ chức tuyển dụng tại Trường Đại học Điện lực Hà Nội đối 

với khoá sinh viên  tốt nghiệp năm 2019 với các yêu cầu cụ thể như sau: 

A. GIỚI THIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG 

Công ty TNHH Vận hành Kinh doanh Vĩnh Tân Điện lực Trung Quốc là  công ty 

được thành lập tại Trung Quốc, là một trong ba Công ty góp cổ phần xây  dựng nhà 

máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 . Công trình với tổng số vốn lên đến 2,3 tỷ USD 

trong đó Công ty TNHH Lưới điện Phương Nam và Công ty TNHH Điện lực quốc 

tế Trung Quốc góp 95% vốn, phần  còn  lại do  Tổng  Công ty Điện lực Vinacomin 

thuộc Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam đối ứng. Nhà máy gồm 2 tổ máy với 

tổng công suất 1200MW, thuộc xã Vĩnh Tân - huyện Tuy Phong  - tỉnh Bình  Thuận, 

cách  tỉnh Ninh Thuận 15km v ề  p h í a  đông bắc, cách PhanThiết 100km, cách Tp 

Hồ Chí Minh khoảng 250km. Vị trí địa lý giáp biển và giáp quốc lộ 1A. 

B. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

1. Chuyên ngành- Số lượng tuyển dụng 

Chuyên ngành cơ khí, chuyên ngành điện và tự động hoá, các chuyên ngành động lực 

học và năng lượng ( bao gồm các chuyên ngành nhiệt điện, điện lạnh). 

Số lượng tuyển dụng: 20 người 

2. Yêu cầu: 

Là sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy năm 2019 với các chuyên ngành cùng 

loại hoặc có liên quan, phù hợp với các vị trí tuyển dụng của công ty. Ưu tiên các 

sinh viên biết tiếng Trung. 

3. Quyền lợi, nghĩa vụ: 

3.1. Mức lương:  

Mức lương 4300 Nhân dân tệ (14.150.000VND) đã bao gồm các loại bảo hiểm và thuế 

thu nhập cá nhân. Sau khi tiến hành kiểm tra, sát hạch đạt yêu cầu, công ty tiến hành 

ký kết hợp đồng làm việc chính thức và phân công vào vị trí làm việc mới. Mức thu 

nhập dựa trên mức thu nhập của mỗi cương vị làm việc và các quyền lợi khác. 

3.2. Các quyền lợi khác: 

3.2.1. Nhân viên làm việc trong công ty được miễn phí ở lại ký túc xá trong 

công ty và miễn phí các chi phí sinh hoạt. 



3.2.2. Mỗi tháng công ty cấp 1000 nhân dân tệ vào thẻ ăn cho mỗi nhân viên. 

Nhân viên có thể sử dụng thẻ ăn để ăn cơm trong nhà ăn và mua đồ 

tại cửa hàng tiện lợi của công ty. 

3.2.3. Sau 6 tháng làm việc tại công ty, nhân viên được công ty sắp xếp 1 

năm 4 lần về thăm nhà và người thân. Lộ phí công ty sẽ thanh toán 

theo quy định. 

4. Địa điểm làm việc: 

Công ty TNHH Vận hành Kinh doanh Vĩnh Tân Điện lực Trung Quốc Xã Vĩnh 

Tân, huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận. 

5. Hồ sơ bao gồm: 

5.1. Sơ yếu lý lịch (yêu cầu có ảnh đính kèm và ghi rõ quá trình học tập và 

làm việc của bản thân). 

5.2. Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp 

tạm thời, bảng điểm. 

5.3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ khen thưởng khác (nếu có). 

Sau khi vào công ty, nhân viên sẽ tiến hành bổ sung các hồ sơ cần thiết khác. 

6. Thời gian phỏng vấn: 

Dự kiến sơ bộ thời gian phỏng vấn sẽ tiến hành vào cuối tháng 5 năm 2019, Tại 

trường ĐH Điện lực. Nếu có thay đổi sẽ tiến hành thông báo cụ thể thời gian sau. 

7. Liên hệ và hồ sơ 

Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 21/05/2019. 

Nộp hồ sơ tại: Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế - Tầng 4, Nhà B, 

Trường ĐH Điện lực (Cô Vân). Hoặc gửi qua email vantt@epu.edu.vn. 

Liên hệ: Nguyễn Thanh Loan Phòng Tổng hợp- Bộ phận tuyển dụng Công ty 

TNHH Vận hành Kinh doanh Vĩnh Tân Điện lực Trung Quốc. 

Số điện thoại: 0869.536.520 

         Công ty TNHH Vận hành Kinh doanh Vĩnh Tân điện lực Trung Quốc 

                                                   


