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THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng lao động năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 1554/KH-TĐTA ngày 20/9/2022 của Công ty Thủy 

điện Trị An về việc tổ chức tuyển dụng lao động năm 2022. Công ty Thủy điện Trị 

An thông báo tuyển dụng lao động năm 2022 như sau: 

I. Tiêu chuẩn chung: 

 Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; không đang bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án hình sự; không đang bị thi hành kỷ luật lao 

động từ khiển trách trở lên từ đơn vị sử dụng lao động khác; không đang trong thời 

gian bị cấm hành nghề hoặc bị cấm làm công việc có liên quan đến ngành nghề cần 

tuyển; các trường hợp khác theo qui định của pháp luật. 

II. Vị trí, số lượng, yêu cầu tuyển dụng: 

1. Kỹ sư điện 

Số lượng: 07 người 

a) Trình độ đào tạo 

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chính quy ngành kỹ thuật điện, 

điện – điện tử. 

- Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ Anh văn trình độ A2 trở lên hoặc các 

chứng chỉ quốc tế tương đương khác. 

- Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm 

phục vụ công tác chuyên môn. 

b) Giới tính: Nam. 

c) Độ tuổi: 20 – 45 tuổi. 

d) Sức khỏe: Đạt loại II trở lên theo quy định của Bộ Y tế. 

2. Kỹ sư cơ khí 

Số lượng: 02 người 

a) Trình độ đào tạo 

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành kỹ 

thuật Cơ khí. 

- Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ Anh văn trình độ A2 trở lên hoặc các 

chứng chỉ quốc tế tương đương khác. 

- Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm 

phục vụ công tác chuyên môn. 



b) Giới tính: Nam 

c) Độ tuổi: 20 – 45 tuổi. 

d) Sức khỏe: Đạt loại III trở lên theo quy định của Bộ Y tế. 

3. Kỹ sư thủy lợi, thủy điện 

Số lượng: 01 người. 

a) Trình độ đào tạo 

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành kỹ 

thuật xây dựng công trình thủy, Kỹ thuật xây dựng, Xây dựng thủy lợi – thủy điện, 

Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật công trình. 

- Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ Anh văn trình độ A2 trở lên hoặc các 

chứng chỉ quốc tế tương đương khác. 

- Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm 

phục vụ công tác chuyên môn. 

b) Giới tính: Nam 

c) Độ tuổi: 20 – 45 tuổi. 

d) Sức khỏe: Đạt loại III trở lên theo quy định của Bộ Y tế. 

4. Kỹ sư công nghệ thông tin 

Số lượng: 01 người 

a) Trình độ đào tạo 

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Công 

nghệ thông tin, Mạng và truyền thông, Khoa học máy tính, Điện tử viễn thông, 

Điện – điện tử, Toán tin, Điều khiển tự động, Đo lường và điều khiển. 

- Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ Anh văn trình độ A2 trở lên hoặc các 

chứng chỉ quốc tế tương đương khác. 

b) Giới tính: Nam/Nữ 

c) Độ tuổi: 20 – 45 tuổi. 

d) Sức khỏe: Đạt loại III trở lên theo quy định của Bộ Y tế. 

III. Nội dung thi tuyển 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tổ chức thi tuyển dụng lao động các môn: 

IQ, Tiếng Anh, Chuyên môn, Phỏng vấn cụ thể như sau: 

1. Hình thức thi các môn:  

- Thi IQ, Tiếng Anh, Chuyên môn trên phần mềm E-Learning. 

- Thi phỏng vấn qua Camera truyền hình hoặc phần mềm Zoom, Teams,...  

2. Hình thức xét tuyển: 

- Môn IQ: đạt điểm từ 5/10 trở lên; 



- Môn Tiếng Anh: Đạt trình độ tương đương A2 trở lên hoặc theo yêu cầu 

ngoại ngữ của vị trí/chức danh công việc. Đối với thí sinh đã có bằng/chứng chỉ 

tiếng Anh quốc tế trình độ từ B1 trở lên hoặc đã tốt nghiệp đại học, cao học tập 

trung tại nước ngoài học bằng tiếng Anh được miễn thi môn Tiếng Anh; 

- Điểm thi Chuyên môn chiếm tỉ lệ 40% tổng số điểm; 

- Điểm thi Phỏng vấn chiếm tỉ lệ 60% tổng số điểm. 

3. Chế độ ưu tiên trong thi tuyển dụng lao động: 

Chế độ ưu tiên thi tuyển dụng lao động áp dụng theo Điều 14 Quy chế về 

công tác lao động và tiền lương trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban 

hành kèm theo Quyết định số 135/QĐ-HĐTV ngày 31/10/2021 của Hội đồng 

thành viên EVN. 

IV. Chế độ đối với các ứng viên trúng tuyển 

1. Loại hợp đồng sẽ giao kết sau khi trúng tuyển: 

 Sau thời gian thử việc nếu đạt yêu cầu sẽ được ký hợp đồng theo quy định 

của Bộ luật lao động. 

2. Mức lương, các khoản thu nhập và các chế độ khác: 

 - Được trả lương theo quy định của Nhà nước và theo Quy định trả lương 

của Công ty. 

 - Thực hiện đầy đủ các chế độ theo quy định của Bộ luật lao động (tham gia 

BHYT, BHXH, BHTN; nghỉ phép; nghỉ Lễ, Tết; trang bị bảo hộ lao động, ...). 

 - Được bố trí nhà ở công vụ trong thời gian công tác. 

 - Được hưởng các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Công ty. 

3. Thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi:  

 Theo quy định của Bộ luật Lao động. 

4. Địa điểm làm việc:  

 Công ty Thủy điện Trị An - Xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng 

Nai. 

V. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: 

 - Đơn đăng ký dự tuyển lao động, sơ yếu lý lịch (Mẫu kèm theo). 

 - Bản sao có công chứng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận theo yêu cầu của 

vị trí dự tuyển và các giấy phép nghề khác (nếu có). 

 - Bản sao công chứng: Căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân. 

 - Giấy chứng nhận sức khoẻ trong vòng 06 tháng kể từ ngày cơ quan y tế có 

thẩm quyền cấp (cơ quan y tế cấp huyện trở lên). 

- Hồ sơ kèm theo 02 bì thư (có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ của thí sinh, số 

điện thoại, mail) và 02 ảnh 4x6 (mặt sau ghi rõ các thông tin của cá nhân về họ tên, 

ngày tháng năm sinh). 



VI. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ, dự kiến thời gian thi tuyển: 

1. Thời gian: Trong giờ hành chính từ 08 giờ 30 phút - Ngày 28 tháng 9 

năm 2022 đến hết 15 giờ 30 phút - Ngày 21 tháng 10 năm 2022. 

 2. Địa điểm nộp hồ sơ: Công ty Thủy điện Trị An - Xã Hiếu Liêm, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 

 - Hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (Hồ sơ đã nộp 

không trả lại). 

 3. Thời gian thi tuyển: Công ty sẽ thông báo cho các ứng viên sau. 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với ông: Lê Mậu Hoàng - Phòng Hành 

chính và Lao động. Số điện thoại: 0396.895.409. 

Công ty Thủy điện Trị An thông báo để các ứng cử viên biết./. 

 

Nơi nhận:  
- Các đơn vị trong EVN; 

- Các trường Đại học: Bách khoa, SPKT 

Tp.HCM…;  

- Cổng thông tin điện tử EVN; 

- TTDVGT Việc làm - Sở LĐTBXH Đồng Nai; 

- Trang Web Công ty (https://trianhpc.vn); 

- Bảng thông báo Công ty; 

- Lưu: VT, HCLĐ. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

                     Võ Tấn Nhẫn 
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