TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH
Ninh Bình,
Bình, ngày
năm 2020
Ninh
ngày17 tháng
tháng07
7 năm
2020
Số: 426/TB-NBTPC
Số:
/TB - NBTPC

THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng lao động
Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình năm 2020
Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty
phát điện 3 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, có trụ sở tại số 01A Đường Hoàng
Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
- Số điện thoại: 02292210537
- Số Fax: 02293873762
Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình cần tuyển:
1. Số lượng tuyển dụng: 10 người
2. Vị trí tuyển dụng:
- Kỹ sư chuyên ngành Điện: 02- 03 người
- Kỹ sư chuyên ngành kỹ thuật Nhiệt, Cơ khí : 01 - 02 người
- Kỹ sư Công nghệ thông tin: 01 người
- Kỹ sư Công nghệ Môi trường: 01 người.
- Cử nhân chuyên ngành Luật kinh tế: 01 người
- Cử nhân kinh tế, kế toán: 02 người.
3. Điều kiện tham gia dự tuyển:
- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành trên.
- Độ tuổi dưới 40 (tính theo ngày tháng năm sinh), sức khỏe tốt.
- Tiếng Anh trình độ B (hoặc trình độ tương đương trình độ B); thành
thạo tin học văn phòng.
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành cần tuyển, tốt nghiệp loại khá, giỏi
các trường công lập.
4. Quyền lợi và nghĩa vụ sau khi được tuyển dụng:
Được hưởng lương và các chế độ theo quy định của công ty. Các quyền lợi
và nghĩa vụ khác được thực hiện theo Bộ Luật Lao động và pháp luật hiện hành.
5. Địa điểm làm việc: Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình, số 1A Đường
Hoàng Diệu, Phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình.
6. Hồ sơ dự tuyển gồm:
- Đơn xin dự tuyển/đơn xin việc làm viết tay (ghi rõ địa chỉ, điện thoại liên
hệ, địa chỉ Email).
- Lý lịch tự thuật (dán ảnh 4x6) có dấu xác nhận của (cơ quan) địa phương
nơi thường trú.
- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bảng điểm tất cả
các môn học trong quá trình đào tạo.

- Bản sao có công chứng CMND, Hộ khẩu, giấy khai sinh.
- Giấy xác nhận của Công an địa phương (xã, phường, thị trấn) trong thời
gian cư trú tại địa phương không vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội.
- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (Bệnh viện huyện,
quận trở lên hoặc Bệnh viện đa khoa tư nhân đã được Bộ Y tế cấp giấy phép) còn
giá trị.
- 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 (Hai) ảnh 4x6, 02 (Hai) ảnh 3x4 (chụp không quá 3 tháng).
7. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
- Địa điểm nhận hồ sơ: người có nhu cầu dự tuyển nộp trực tiếp Hồ sơ và
làm thủ tục giao nhận tại Phòng Hành chính và lao động, Công ty CP Nhiệt điện
Ninh Bình, số 01A Đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh
Bình,tỉnh Ninh Bình.
- Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày ra thông báo đến 17h 00 ngày 05/8/2020
(sáng từ 07h30 ÷ 11h00, chiều từ 13h30 ÷ 17h00 các ngày làm việc trong tuần).
Lưu ý: Hồ sơ đáp ứng yêu cầu sẽ được mời dự tuyển. Hồ sơ không trúng
tuyển không trả lại.
8. Hình thức tuyển dụng:
- Thi viết theo từng chuyên môn cần tuyển dụng, ngoại ngữ (tiếng Anh).
- Sau khi thi viết đạt, thi vấn đáp (Phỏng vấn trực tiếp).
Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Hành chính và lao động, Công ty cổ phần
Nhiệt điện Ninh Bình - Điện thoại: 02292210531.
Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình xin thông báo./.
Nơi nhận:
TỔNG GIÁM ĐỐC
- EVNGENCO3 (để báo cáo);
- Website EVNGENCO3
- Các đơn vị vị thuộc EVNGENCO3 (e – copy);
- Lãnh đạo Công ty;
- Website NBTPC;
- Các đơn vị trong công ty
- Lưu: VT. HCLĐ.

Trịnh Văn Đoàn

