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THÔNG BÁO 

Tuyển dụng lao động 

 

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-HDTV ngày 31/10/2021 của Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam về việc ban hành quy chế về công tác lao động và tiền lương trong 

Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; 

Căn cứ công văn số 2790/EVNNPC-TCNS ngày 13/6/2022 về việc phê 

duyệt kế hoạch cơ cấu tuyển dụng đợt 2 năm 2021. 

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (Công ty) thông báo tuyển dụng 

lao động trực tiếp tại các đơn vị cấp IV trực thuộc Công ty như sau: 

1. Số lượng lao động tuyển dụng: Tuyển dụng 05 lao động bao gồm: 

- Lao động có trình độ Đại học Hệ thống điện, Kỹ thuật điện, Thiết bị điện: 

03 người. 

- Lao động có trình độ Cao đẳng, trung cấp, công nhân kỹ thuật nghề điện: 

02 người. 

2. Vị trí/chức danh tuyển dụng: Lao động trực tiếp thí nghiệm đo lường/ 

Sửa chữa thiết bị hoặc Kinh doanh điện năng tại các đơn vị/vị trí hưởng lương 

sản xuất kinh doanh khác. 

3. Yêu cầu đối với người dự tuyển: 

- Là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có tiêu chuẩn, 

trình độ phù hợp với vị trí/chức danh tuyển dụng. 

Lao động trúng tuyển được bố trí tại các đơn vị cấp IV theo vị trí lao động 

trực tiếp; Tuân thủ sự điều động phân công của Công ty. 

- Về tuổi đời: tuổi đời không quá 35 tuổi tính đến ngày dự tuyển; đối với lao 

động có kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, chuyển công tác từ 20 - 45 tuổi. 

- Về trình độ: Tốt nghiệp chuyên ngành điện (kỹ sư, cao đẳng, cao đẳng 

nghề, trung cấp, công nhân kỹ thuật điện) theo phê duyệt của Tổng công ty Điện 

lực miền Bắc và phù hợp với vị trí/chức danh tuyển dụng. 

- Về văn bằng, chứng chỉ: Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị 

trí/chức danh tuyển dụng. 

- Về sức khoẻ: Có đủ sức khỏe theo yêu cầu của vị trí/chức danh cần tuyển, 

đạt sức khỏe loại III trở lên theo quy định của Bộ Y tế; Riêng đối với các nghề, 

công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải đủ điều kiện sức khỏe loại I hoặc 

loại II (được chứng nhận bởi bệnh viện cấp huyện trở lên). 
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- Về lý lịch: Lý lịch rõ ràng; Nhân thân tốt, không có tiền án tiền sự; Không 

nghiện hút, không mắc các tệ nạn xã hội. Bản sơ yếu lý lịch phải có xác nhận của 

UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc đơn vị đang công tác, học tập. 

- Không nhận dự tuyển các đối tượng sau: 

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành 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 công việc có liên 

quan đến ngành nghề cần tuyển; 

+ Người mắc tệ nạn xã hội và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

4. Nguyên tắc ưu tiên trong thi tuyển:  

- Ưu tiên tuyển dụng lao động được đào tạo đúng ngành nghề theo vị 

trí/chức danh tuyển dụng, ưu tiên các trường hợp được đào tạo chính quy tại các 

trường công lập đã có truyền thống đào tạo nhân lực phục vụ cho ngành Điện, 

các trường đào tạo thuộc Bộ, ngành Điện lực; 

- Việc sơ chọn Hồ sơ dự tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên kết quả 

tốt nghiệp: từ giỏi, khá trở xuống. Trong trường hợp lao động dự tuyển là con 

CBCNV ngành Điện thì ưu tiên tuyển dụng đối với những trường hợp là con đầu 

dự tuyển vào Công ty; 

Ngoài các đối tượng ưu tiên trong thi tuyển dụng đã được EVN, EVNNPC 

quy định trong QC135 của EVN và QĐ120 của EVNNPC, tùy từng trường hợp 

cụ thể Hội đồng tuyển dụng Công ty có thể xem xét ưu tiên đối với các đối 

tượng người dự thi tuyển là: Con đầu CBCNV trong Công ty đã có thời gian làm 

việc trong EVNNPC từ 15 năm trở lên; Con gia đình CBCNV nghèo trong 

EVNNPC (có ý kiến của Công đoàn cùng cấp); Con CBCNV có bố hoặc mẹ là 

CBCNV trong EVNNPC bị chết vì tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp; 

Người dự tuyển là lao động đã kinh qua công việc thực tế trong ngành điện, có 

thâm niên công tác ít nhất 2 năm trở lên; Trường hợp đặc cách sẽ do Hội đồng 

tuyển dụng Công ty quyết định.  

5. Điều kiện làm việc của người lao động (địa điểm làm việc, thời giờ làm 

việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động...): Làm công việc 

trực tiếp SXKD tại các đơn vị cấp IV trực thuộc Công ty theo vị trí/chức danh 

tuyển dụng; các điều kiện khác theo quy định của Nhà nước, của EVN, 

EVNNPC và được quy định trong Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động, 

Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. 

6. Quyền lợi khi trúng tuyển: 

- Được ký hợp đồng lao động: Loại hợp đồng giao kết ban đầu là hợp đồng 

lao động xác định thời hạn 12 tháng. Sau thời gian 12 tháng trên cơ sở nhận xét 

đánh giá của đơn vị, Công ty sẽ xem xét để ký hợp đồng lao động xác định thời 

hạn và không xác định thời hạn theo quy định. 
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- Mức lương và các khoản thu nhập khác cho từng vị trí/ chức danh tuyển 

dụng: Theo Quyết định số 214/QĐ-EVN ngày 09/12/2016, Quyết định số 31/QĐ-

EVN ngày 01/4/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các quy định hiện hành 

của Tổng công ty, của Công ty (theo Hệ thống Thang lương, Bảng lương và mức 

lương cơ sở Doanh nghiệp do Tập đoàn Điện lực Việt Nam quy định). 

- Được hưởng mọi quyền lợi của người lao động trong Công ty TNHH 

MTV Điện lực Hải Dương đã được quy định tại Thoả ước lao động tập thể của 

Công ty. 

- Có cơ hội được phát triển, thăng tiến trên cơ sở đánh giá kết quả thời gian 

làm việc thực tế và các quy định của Công ty. 

7. Nghĩa vụ khi trúng tuyển: 

- Tuân thủ sự phân công của Công ty: Làm công việc trực tiếp với nguyên 

tắc làm việc gì hưởng lương việc đó; 

- Tuân thủ Nội quy lao động, Thoả ước lao động tập thể và Quy chế quản lý 

nội bộ của Công ty; 

- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động 

theo quy định của Nhà nước và của Công ty. 

8. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm: 

- Đơn đăng ký dự tuyển dụng lao động (theo phụ lục 1); 

- Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh 4x6 và xác nhận, đóng dấu của địa phương 

nơi cư trú hoặc cơ quan, trường học đang công tác tại thời điểm nộp hồ sơ (Theo 

phụ lục 2);  

- Đối với ứng viên đã có kinh nghiệm công tác thì phải có bảng giới thiệu quá 

trình công tác (đơn vị công tác, vị trí đảm nhiệm, thời gian, kinh nghiệm làm việc, 

các kỹ năng liên quan) theo trình tự thời gian; 

- Giấy xác nhận nhân sự; 

- Bản sao công chứng: Giấy khai sinh; Chứng minh nhân dân/căn cước 

công dân; Bằng tốt nghiệp PTTH; Bằng Đại học, chuyên môn nghiệp vụ; Bảng 

điểm theo văn bằng; Các văn bằng chứng chỉ về ngoại ngữ, tin học… 

- Các giấy tờ ưu tiên (nếu có); 

- Giấy chứng nhận sức khoẻ trong vòng 6 tháng kể từ ngày cơ quan y tế có 

thẩm quyền cấp (Bệnh việc cấp huyện/quân trở lên hoặc Bệnh viện đa khoa tư 

nhân đã được Bộ Y tế cấp giấy phép); 

- Bản kiểm điểm quá trình công tác tại đơn vị cũ (đối với lao động thuyên 

chuyển công tác); 

- 02 ảnh 4x6 (không quá 6 tháng) 

Ghi chú: 

+ Khi được tuyển dụng chính thức phải xuất trình bản chính của các giấy tờ 

đã công chứng để kiểm tra đối chiếu. 
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+ Không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển và chỉ thông báo tới các ứng 

viên trúng tuyển. 

+ Nếu trúng tuyển, ứng viên phải cung cấp toàn bộ hồ sơ chấm dứt Hợp 

đồng lao động với cơ quan cũ trước khi được chính thức tuyển dụng (nếu đang 

công tác). 

9. Địa chỉ và thời gian nộp hồ sơ: Hồ sơ đăng ký dự tuyển được nộp trực 

tiếp trong giờ hành chính tại phòng Tổ chức & Nhân sự Công ty (33 Đại lộ Hồ 

Chí Minh, thành phố Hải Dương) trước ngày 01/9/2022. 

10. Hình thức và thời gian thi tuyển:  

 + Thi, kiểm tra kiến thức chuyên môn. 

 + Phỏng vấn trực tiếp. 

 + Thời gian thi, kiểm tra và phỏng vấn trực tiếp: Dự kiến tháng 9/2022.  

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Hội đồng tuyển dụng lao động Công ty căn cứ 

vào số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển để xét sơ chọn hồ sơ dự tuyển theo tiêu 

chuẩn và nguyên tắc trên. 

Hội đồng tuyển dụng lao động Công ty chỉ tiếp nhận các trường hợp có đủ 

Hồ sơ theo yêu cầu trên. Trường hợp đặc cách sẽ do Hội đồng tuyển dụng Công 

ty quyết định.  

Vậy Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương thông báo./. 
   

 Nơi nhận:  
- Ban giám đốc; 

- Đảng ủy; 

- Công đoàn; 

- Kiểm soát viên; 

- Văn phòng Công ty (đăng tải thông tin trên 

Website Công ty và niêm yết tại trụ sở Công 

ty); 

- Các đơn vị trong Công ty; 

- Lưu: VT, TCNS (02b). 

        

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Trung Nghĩa 
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