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Số:          /TB-NĐBR Bà Rịa, ngày 07 tháng 10 năm 2022 
               

 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng lao động 

 

Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty 

Phát điện 3, có trụ sở tại khu phố Hương Giang, phường Long Hương, thành 

phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Hiện nay Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa có nhu cầu tuyển dụng bổ 

sung lao động, cụ thể như sau: 

1. Vị trí và số lượng tuyển dụng 

- Kỹ sư điện, cơ khí:  06 người  

- Kỹ sư môi trường:  01 người  

- Cử nhân tài chính kế toán 01 người  

- Trung cấp y tế    01 người  

2. Yêu cầu  

2.1. Yêu cầu chung 

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy đúng chuyên ngành, có năng lực, kinh 

nghiệm đáp ứng yêu cầu công việc. 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B hoặc tương đương trở lên. 

- Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. 

- Sức khỏe: Đủ sức khỏe làm việc theo quy định của Bộ Y tế. 

2.2. Tiêu chí ứng tuyển, vị trí làm việc: (Theo phụ lục đính kèm). 

2.3. Ưu tiên 

- Con, em các gia đình có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

và khu vực lân cận.  

- Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực dự tuyển. 

3. Quyền lợi và chế độ  

- Ký hợp đồng lao động theo quy định của Công ty cổ phần Nhiệt điện 

Bà Rịa và Bộ luật lao động hiện hành. 

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

Công ty cổ phần, Quy chế của EVN, EVNGENCO3 và Công ty cổ phần Nhiệt 

điện Bà Rịa.  
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- Điều kiện làm việc: Theo quy định của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà 

Rịa và Bộ luật lao động hiện hành.  

- Được hưởng các chế độ, chính sách, phúc lợi theo quy định của Công 

ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, du lịch, đào tạo, 

thưởng, nâng lương). 

- Đảm bảo công việc ổn định. 

4. Hồ sơ dự tuyển 

- Phiếu đăng ký dự tuyển lao động (theo mẫu đính kèm). 

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đính kèm) có xác nhận của chính quyền địa 

phương. 

- Giấy khám sức khỏe còn hạn trong 6 tháng kể từ ngày cơ quan y tế có 

thẩm quyền cấp. 

- Bản sao chứng thực các loại giấy tờ: Văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ 

đào tạo, CCCD, hộ khẩu, giấy khai sinh và các giấy tờ khác lien quan (nếu có). 

- 02 ảnh 4 x 6 mới nhất. 

- Bảng tóm tắt quá trình công tác, năng lực kinh nghiệm (nếu có). 

Ghi chú: Hồ sơ xin việc còn có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến 

ngày nộp hồ sơ. 

5. Hình thức tuyển dụng 

- Sơ tuyển hồ sơ để mời ứng viên tham gia thi tuyển. 

- Thi viết, vấn đáp (chuyên ngành, Tiếng Anh, Tin học). 

6. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hết ngày 25/10/2022. 

- Địa điểm nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện theo 

địa chỉ: Phòng Hành chính và Lao động Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, 

khu phố Hương Giang, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu. 

- Điện thoại: 0254.2212 205. 

7. Thời gian và địa điểm thi tuyển 

- Thời gian xét hồ sơ và thi tuyển: Dự kiến thi trong tháng 11/2022 

- Địa điểm thi tuyển: Văn phòng Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa. 

 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa xin thông báo. 

Ghi chú:  

+ Chỉ thông báo đến các ứng viên trúng tuyển. 
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+ Công ty chỉ trả hồ sơ dự tuyển cho những ứng viên không trúng tuyển 

khi có yêu cầu và nhận trực tiếp tại Phòng HCLĐ Công ty cổ phần Nhiệt điện 

Bà Rịa. 

Trân trọng./. 

Đính kèm: 
- Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển lao động; 

- Mẫu sơ yếu lý lịch; 

- Phụ lục tiêu chí tuyển dụng các chuyên ngành. 
 

Nơi nhận: 
- EVNGENCO3 (để báo cáo);  

- Các đơn vị thành viên/liên kết EVNGENCO3; 

- Sở Lao động TB&XH tỉnh BR-VT; 

- Niêm yết trên bản tin Công ty; 

- Website Công ty; 

- Gửi outlook toàn thể CBCNV Công ty;                                                                           
- Lưu: VT, HCLĐ. 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

 

Lê Văn Huy 
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NỘI DUNG TIÊU CHÍ TUYỂN DỤNG CÁC CHUYÊN NGÀNH 

(Đính kèm Thông báo tuyển dụng số       /TB-NĐBR ngày …./10/2022) 
 

Ngành tuyển dụng Tiêu chí ứng tuyển 

Kỹ sư điện, cơ khí 

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy đúng chuyên ngành, có 

năng lực, đáp ứng yêu cầu công việc. 

- Anh văn trình độ B hoặc tương đương. 

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. 

- Độ tuổi: từ 22 tuổi đến 35 tuổi 

- Có kỹ năng lập báo cáo, kỹ năng nghiên cứu, phương án 

kỹ thuật, thuyết trình, lập tiến độ, quản lý dự án, có tinh 

thần học hỏi, nghiên cứu, làm việc độc lập, làm việc theo 

nhóm. 

- Vị trí làm việc: Phân xưởng Vận hành; Công ty cổ phần 

Nhiệt điện Bà Rịa. 

Kỹ sư môi trường 

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành môi trường, có năng lực 

đáp ứng yêu cầu công việc. 

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. 

- Độ tuổi: từ 22 tuổi đến 35 tuổi 

- Tổ chức lập và trình duyệt Hồ sơ môi trường; triển khai 

thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong Hồ sơ môi 

trường đã được phê duyệt. 

- Tổ chức quản lý Hồ sơ môi trường, cơ sở dữ liệu môi 

trường theo đúng quy định của EVN, GENCO3. 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng 

phó sự cố môi trường phù hợp tình hình thực tế. 

- Tổ chức thực hiện chương trình giám sát, quan trắc; lập kế 

hoạch, báo cáo giám sát môi trường định kỳ hàng năm. 

- Vị trí làm việc: Phòng Kỹ thuật và An toàn, Công ty cổ 

phần Nhiệt điện Bà Rịa. 

Cử nhân tài chính kế 

toán 

- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy các chuyên ngành: Tài 

chính, Kế toán doanh nghiệp, Kế toán kiểm toán. 

- Anh văn Trình độ B (hoặc tương đương)  

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng  

- Độ tuổi: từ 22 tuổi đến 40 tuổi. 

- Sức khỏe: Đủ sức khỏe làm việc theo quy định của Bộ Y 

tế. 

- Có năng lực, kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo 

nhóm, trách nhiệm, không ngại khó khăn, thử thách. 

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm và thông thạo phần mềm 

kế toán doanh nghiệp. 

- Địa điểm làm việc: Phòng Tài chính và Kế toán, Công ty 

cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa. 
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Trung cấp y tế 

- Tốt nghiệp Trung cấp y tế trở lên. 

- Hiểu biết và nắm rõ hệ thống các Văn bản quy phạp pháp 

luật liên quan tới công tác y tế. 

- Giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe 

cho người lao động. 

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. 

- Độ tuổi từ 22 tuổi đến 40 tuổi. 

- Các kỹ năng khác: 

+ Lập kế hoạch và tổ chức khám chữa bệnh cho CBCNV 

định kỳ hàng năm. 

+ Kỹ năng làm việc độc lập, phân tích và xử lý các vấn đề 

liên quan. 

+ Kỹ năng làm việc nhóm. 

+ Kỹ năng giao tiếp tốt. 

- Vị trí làm việc: Phòng Hành chính và Lao động, Công ty 

cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa. 
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