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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 lao 

động có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm, yêu nghề; cụ thể như sau: 

1. Vị trí và số lượng tuyển dụng:  

Kỹ sư cơ khí:    01 người  

 2. Yêu cầu 

 2.1. Yêu cầu chung 

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

ứng yêu cầu công việc. 

- Ngoại ngữ: Anh văn trình độ B hoặc tương đương. 

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

- Độ tuổi: dưới 40 tuổi (tính theo ngày, tháng, năm sinh). 

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

2.2. 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 ngành nghề, chuyên môn phù hợp với nhu cầu 

tuyển dụng. 

 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: Theo chế độ chính sách của Nhà nước và Quy chế, quy 

định của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa. 

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

Rịa và Bộ luật lao động hiện hành. 

-  Được bố trí xe đưa đón tuyến tuyến Bà Rịa về Vũng Tàu và ngược lại. 

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

ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa. 

4. Hồ sơ dự tuyển gồm: 

- Phiếu đăng ký dự tuyển lao động (theo mẫu đính kèm). 
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- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương (theo mẫu đính 

kèm). 

- Bản sao có chứng thực các loại giấy tờ: sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, 

CCCD, các văn bằng, bảng điểm các môn học, chứng chỉ đào tạo và các giấy 

tờ chứng minh năng lực liên quan khác (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 chuyên ngành, Tiếng Anh, Tin học văn phòng và thi vấn đáp. 

6. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ: 

- Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 15/12/2021 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Phòng 

Hành chính và Lao động (HCLĐ), 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: 0254.212 205. 

7. Thời gian và địa điểm thi tuyển 

- Hồ sơ đạt yêu cầu sẽ được thông báo đến ứng viên 

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

Trân trọng./. 

 

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

- Mẫu sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương; 

- Nội dung tiêu chí tuyển dụng chuyên ngành. 
 

Nơi nhận: 
- EVNGENCO3 (để báo cáo);  

- Các đơn vị thành viên/liên kết EVNGENCO3; 

- 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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