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THÔNG BÁO  

Về việc tuyển dụng lao động năm 2021 (đợt 2) 

 

Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN (EVNPSC), là đơn vị trực thuộc Tập 

đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông báo tuyển dụng lao động vào làm việc tại 

EVNPSC như sau: 

I. Số lượng, vị trí công việc và nơi làm việc 

STT 
Chuyên ngành  

tuyển dụng 

Số 

lượng 
Công việc, nơi làm việc 

1 

Kỹ sư cơ khí 

02 

- Thực hiện công tác sửa chữa, bảo dưỡng các hệ 

thống thiết bị theo chuyên ngành tại Nhà máy Thủy 

điện Lai Châu, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. 

2 04 

- Thực hiện công tác sửa chữa, bảo dưỡng các hệ 

thống thiết bị theo chuyên ngành tại Nhà máy Nhiệt 

điện Thái Bình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

- Thực hiện công tác sửa chữa, bảo dưỡng các hệ 

thống thiết bị theo chuyên ngành tại Nhà máy Nhiệt 

điện Quảng Trạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng 

Bình (khi EVNPSC tiếp nhận công tác sửa chữa). 

II. Tiêu chuẩn: Chi tiết tiêu chuẩn trong Phụ lục 01 đính kèm theo. 

III.  Yêu cầu hồ sơ dự tuyển 

1. Đơn đăng ký tuyển dụng lao động (theo mẫu gửi kèm). 

2. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm), có xác nhận của địa phương nơi cư trú 

hoặc cơ quan nơi công tác. 

3. Giấy chứng nhận sức khỏe trong vòng 6 tháng kể từ ngày cơ quan y tế có 

thẩm quyền cấp (bệnh viện huyện, quận trở lên hoặc bệnh viên đa khoa tư nhân 

được Bộ Y tế cấp giấy phép). 

4. Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân: Bản sao có chứng 

thực. 

5. Giấy khai sinh có chứng thực. 4 ảnh 3x4 và 4 ảnh 4x6 (chụp trong 6 tháng 

trở lại đây). 

6. Bản pho to Bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm; chứng chỉ, chứng nhận… 

có chứng thực.  



 7. Hồ sơ dự tuyển để trong Túi hồ sơ, trang bìa ghi rõ họ tên; địa chỉ, số điện 

thoại liên hệ; địa chỉ email. EVNPSC không hoàn trả các các hồ sơ đã nộp không 

đáp ứng yêu cầu, không trúng tuyển.  

IV. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ 

1. Thời gian: Từ ngày 03/8/2021 đến hết ngày 20/8/2021; Trong các ngày làm 

việc của EVNPSC: Sáng từ 8h00 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h00. 

2. Địa điểm, địa chỉ: Phòng Hành chính và Lao động Trung tâm Dịch vụ sửa 

chữa EVN, tầng 5, tháp B tòa nhà EVN, số 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, 

quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 02466941622.  

3. Hình thức: Các ứng viên dự tuyển gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu 

điện theo địa chỉ nhận hồ sơ nêu trên. 

V. Chế độ đối với ứng viên trúng tuyển 

1. Hợp đồng giao kết: Sau thời gian thử việc đạt yêu cầu được ký hợp đồng 

lao động theo quy định của pháp luật, của EVN và EVNPSC. 

2. Được hưởng các chế độ về tiền lương, thưởng, BHXH… theo quy định của 

Nhà nước, của EVN và EVNPSC. 

3. Được làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội để phát triển 

bản thân. 

4. Các điều kiện về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ 

sinh lao động và các quyền lợi khác… thực hiện theo Bộ luật lao động, Luật 

BHXH, Nội quy lao động của EVN, quy định của EVNPSC và các quy định khác 

hiện hành. 

VI. Hình thức tuyển dụng 

1. Nội dung thi (bao gồm nhưng không giới hạn): 

- Phần thi trắc nghiệm: thi tiếng anh và kiểm tra IQ trên máy tính. 

- Phần thi viết: Kiến thức chuyên môn liên quan đến vị trí, công việc cần 

tuyển dụng. 

- Phỏng vấn trực tiếp: Khả năng xử lý tình huống, các vấn đề phát sinh trong 

công việc, hiểu biết chung về các lĩnh vực kỹ thuật chuyên ngành, về EVN và 

EVNPSC. 

2. Thời gian thi:  

Dự kiến trước 15/9/2021, EVNPSC sẽ thông báo cho các ứng viên về thời 

gian, địa điểm thi tuyển ít nhất trước 03 ngày làm việc trước khi tổ chức thi tuyển. 



Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN trân trọng thông báo./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Đăng Website EVN, Trung tâm; 

- Ban giám đốc;  

- Các đơn vị; 

- Lưu: VT, HC&LĐ. 

GIÁM ĐỐC 

     

 

 

 

 

 

 

  Phan Đình Hòa 
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