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THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng lao động chuẩn bị sản xuất cho Dự án
Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I năm 2021
Ban Quản lý dự án Điện 2 (EVNPMB2) là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện
lực Việt Nam (EVN), với nhiệm vụ thay mặt EVN quản lý các dự án do EVN làm
chủ đầu tư và thực hiện công tác nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư các dự án do EVN
giao nhiệm vụ, bao gồm các dự án: Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, Nhà máy
Thủy điện Ialy mở rộng, các dự án điện mặt trời, trạm biến áp, lưới điện truyền
tải… trong đó có nhiệm vụ quản lý dự án Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch
I thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch,
tỉnh Quảng Bình.
EVNPMB2 có địa chỉ trụ sở chính tại tháp B, Tòa nhà EVN, số 11, phố Cửa
Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
EVNPMB2 thông báo tuyển dụng lao động chuẩn bị sản xuất (CBSX) cho Dự
án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I năm 2021, cụ thể như sau:
I. Số lượng và vị trí công việc cần tuyển dụng:
1. Số lượng cần tuyển dụng: 24 lao động.
2. Các vị trí chức danh cần tuyển dụng:
- Trưởng ca vận hành;
- Trưởng kíp lò - máy;
- Lò trưởng;
- Máy trưởng;
- Trưởng kíp điện;
- Trực chính điện;
- Vận hành và sửa chữa C&I;
- Trưởng kíp nhiên liệu;
- Trưởng kíp hóa;
- Kỹ thuật viên hiệu chỉnh lò hơi, tua bin.
II.Tiêu chuẩn tuyển dụng:
1. Tiêu chuẩn chung:
- Là công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Độ tuổi: dưới 35 tuổi;

- Có đủ sức khỏe để làm việc theo chế độ ca, kíp; sức khỏe đạt từ loại II trở
lên theo Quy định của Bộ Y tế;
- Có đạo đức, phẩm chất chính trị tốt, lý lịch rõ ràng.
- Sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm phục vụ công việc như:
Word, Excel, AutoCAD, Zoom meetings…
- Không nhận dự tuyển đối với các đối tượng sau đây:
+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành các 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 hoặc bị cấm làm việc liên quan đến
ngành nghề cần tuyển.
+ Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
2. Tiêu chuẩn cụ thể:
TT

1

Chuyên ngành

Điều kiện tham gia

Số
lượng

dự tuyển

10

Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Điều
khiển/Tự động hóa/Đo lường - Điều khiển

8

Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Hệ thống
điện/Kỹ thuật điện/Thiết bị điện

Kỹ sư điện

2

Kỹ sư Hóa học

3

Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Hóa học

3

Kỹ sư Nhiệt

3

Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Nhiệt

3. Đối tượng ưu tiên:
a) Ưu tiên tuyển dụng lao động có hộ khẩu thường trú tại địa bàn tỉnh Quảng
Bình, tiếp đến là các địa bàn lân cận tỉnh Quảng Bình.
b) Người lao động của các đơn vị thành viên EVN đã có kinh nghiệm làm việc
theo đúng vị trí ứng tuyển.
c) Học sinh, sinh viên tốt nghiệp bằng Khá trở lên các chuyên ngành phù hợp
với điều kiện tuyển dụng tại các trường đại học trong nước và nước ngoài.
d) Người dự tuyển là con thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng.
III. Quyền lợi của người trúng tuyển:
Các ứng viên trúng tuyển sẽ được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp,
hưởng mức lương và chế độ đãi ngộ tương xứng với vị trí chức danh công việc,
được đào tạo chuyên sâu các nội dung về công nghệ nhà máy nhiệt điện và công tác
quản lý kỹ thuật, vận hành. Cụ thể:
- Hợp đồng lao động, mức lương, chế độ đãi ngộ: sau khi tiếp nhận sẽ ký hợp
đồng đào tạo với thời gian đào tạo theo quy định của pháp luật và EVN. Kết thúc
chương trình đào tạo nếu ứng viên đáp ứng các yêu cầu theo quy định sẽ được ký
hợp đồng chính thức.

- Công việc: theo phân công của EVNPMB2, Ban CBSX Dự án.
- Địa điểm làm việc: Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1, thôn Vĩnh Sơn, xã
Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình và các địa điểm khác được cử
đi đào tạo, làm việc.
IV. Hồ sơ đăng ký:
1. Thành phần Hồ sơ:
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; thành phần hồ sơ dự tuyển bao gồm:
- Phiếu đăng ký dự tuyển lao động (mẫu Phụ lục 1, đính kèm).
- Sơ yếu lý lịch (mẫu Phụ lục 2, đính kèm), có xác nhận của địa phương nơi
cư trú hoặc cơ quan, đơn vị nơi công tác.
- 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).
- Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân còn thời hạn sử
dụng được chứng thực hoặc công chứng.
- Bản sao Giấy khai sinh được chứng thực hoặc công chứng.
- Bản sao văn bằng kèm bảng điểm, chứng chỉ, chứng nhận… được chứng
thực hoặc công chứng; khi được tuyển dụng, phải xuất trình bản chính để kiểm tra
lại.
- Bảng tóm tắt quá trình công tác, năng lực kinh nghiệm, tài liệu xác nhận
kinh nghiệm công tác (đối với những ứng viên đã có kinh nghiệm).
- 02 ảnh 4x6; 02 ảnh 3x4 (chụp không quá 03 tháng).
Lưu ý: Hồ sơ đáp ứng yêu cầu sẽ được mời dự tuyển. Hồ sơ không trúng
tuyển không trả lại.
2. Hình thức nộp hồ sơ:
- Thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển: từ ngày 01/10/2021 - 20/10/2021.
- Địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:
+ Hồ sơ giấy (nộp trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh) về địa chỉ:
Phòng Tổ chức - Hành chính, Ban Quản lý dự án Điện 2; địa chỉ: Số 11, phố
Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
+ Hồ sơ điện tử gửi về hòm thư: tuyendung.evnpmb2@gmail.com
+ Ứng viên sau khi nộp hồ sơ truy cập và điền đầy đủ thông tin theo đường
link: https://bit.ly/3A3OQQO
Lưu ý: Do dịch bệnh Covid-19, EVNPMB2 chấp nhận các trường hợp nộp hồ
sơ online qua email (bản chụp, bản scan) và sẽ tiến hành hậu kiểm. Các cá nhân
nộp hồ sơ chịu trách nhiệm về tính trung thực của hồ sơ. Các hồ sơ đòi hỏi xác
nhận của bên thứ ba như giấy khám sức khỏe, sơ yếu lý lịch…có thể hoàn thiện sau

nhưng tối đa không quá 20 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hoặc vào thời điểm thích hợp
do EVNPMB2 yêu cầu tuỳ thuộc tình hình dịch bệnh.
V. Đánh giá hồ sơ và thi tuyển:
1. Thời gian dự kiến:
Thời gian đánh giá hồ sơ và thi tuyển dự kiến từ ngày 20/10/2021 đến ngày
30/11/2021.
2. Hình thức thi tuyển:
- Vòng 1:
+ Thời gian: Dự kiến từ ngày 01/11/2021 – 15/11/2021.
+ Bài thi viết: Nội dung liên quan đến kiến thức chuyên môn nghiệp vụ,
chuyên ngành cần tuyển dụng.
+ Bài thi kiểm tra trình độ tiếng Anh.
+ Bài thi kiểm tra IQ.
- Vòng 2:
+ Thời gian dự kiến từ 20/11/2021 – 30/11/2021.
+ Đánh giá ứng viên thông qua hình thức phỏng vấn.
3. Liên hệ:
- Phòng Tổ chức - Hành chính, Ban Quản lý dự án Điện 2, Bà: Hoàng Thị Lệ
Quyết, điện thoại: 0966820999; Email: hoangthilequyet@gmail.com.
Ban Quản lý dự án Điện 2 xin thông báo./.
Nơi nhận:
- TGĐ (để b/c);
- PTGĐ Ngô Sơn Hải (để b/c);
- Các đơn vị thành viên EVN;
- Các Ban EVN: TC&NS, KTSX;
- EVNICT (để p/h);
- Lưu: VT, P1.
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