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THÔNG BÁO
Tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2021 (lần 2)
Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-HĐTV 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 văn bản số 1005/EVNNPC-TCNS ngày 09/03/2021 của Tổng
Công ty Điện lực miền Bắc về việc giao kế hoạch tuyển dụng lao động năm
2021;
Căn cứ văn bản số 1719/EVNNPC-TCNS ngày 07/04/2021 của Tổng
Công ty Điện lực miền Bắc về việc phê duyệt kế hoạch cơ cấu tuyển dụng lao
động năm 2021;
Căn cứ biên bản họp số 157/BB-PCNB ngày 25/11/2021 của Hội đồng thi
tuyển dụng lao động Công ty Điện lực Ninh Bình về công tác tuyển dụng lao
động đợt 2 năm 2021 tại Công ty.
Căn cứ vào tình hình SXKD;
Công ty TNHH một thành viên Điện lực Ninh Bình thông báo tuyển dụng
như sau:
1. Các chức danh cần tuyển:
- Nhân viên Công nghệ thông tin Điện lực;
- Công nhân kinh doanh điện năng;
- Công nhân quản lý vận hành lưới điện trung, hạ thế (thay thế bổ sung nếu
không đủ ứng viên dự tuyển theo cơ cấu).
2. Số lượng lao động cần tuyển: 03 lao động ưu tiên là nam giới, trong đó:
- Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin; Điện tử viễn thông: 02 lao
động;
- Đại học chuyên ngành Quản lý kinh doanh: 01 lao động;
- Cao đẳng, trung cấp, CNKT chuyên ngành điện: 01 lao động (thay thế bổ
sung nếu không đủ ứng viên dự tuyển theo cơ cấu)
3. Yêu cầu:
- Người lao động được đào tạo chính quy tại các trường theo danh mục dạy
nghề của Bộ lao động - thương binh xã hội, Bộ giáo dục và đào tạo, của Tập
đoàn Điện lực Việt Nam. Ưu tiên Tuyển dụng lao động được đào tạo tại các
trường công lập đã có truyền thống đào tạo phục vụ cho ngành Điện
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- Về tuổi đời: Từ 18 tuổi đến 35 tuổi
- Về trình độ: Tốt nghiệp chuyên ngành phù hợp với vị trí/chức danh cần
tuyển dụng.
- Về văn bằng, chứng chỉ: Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị
trí/chức danh cần tuyển dụng.
- Về sức khoẻ: Có đủ sức khoẻ loại I hoặc loại II theo quy định của Bộ Y tế.
- Trong trường hợp lao động dự tuyển là con CBCNV trong Công ty thì ưu
tiên tuyển dụng đối với trường hợp là con thứ nhất hợp pháp theo quy định của
pháp luật.
4. Không nhận dự tuyển các đối tượng sau đây:
- 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;
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
5. Quyền lợi khi trúng tuyển:
- Được ký hợp đồng lao động có xác định và không xác định thời hạn theo
quy định của Bộ luật lao động hiện hành;
- Tiền lương: Được hưởng theo quy định của EVN (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 Điện lực
Ninh Bình.
6. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
- Đơn đăng ký dự tuyển (có mẫu kèm theo)
- Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh 4x6 và xác nhận, đóng dấu của địa
phương nơi cư trú hoặc cơ quan đang công tác tại thời điểm nộp hồ sơ;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, khi được tuyển dụng chính thức phải
xuất trình bản chính để kiểm tra lại;
Đối với các trường hợp tốt nghiệp trong năm 2021 nhưng chưa nhận bằng
tốt nghiệp có thể nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bảng điểm kết
quả toàn khóa học.
- Giấy chứng nhận sức khoẻ trong vòng 6 tháng kể từ ngày 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);
- Bản sao Giấy khai sinh có công chứng.
- 02 ảnh 4x6 chụp trong vòng 6 tháng gần đây.
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7. Nội dung thi tuyển lao động:
- Phần thi viết: Kiểm tra kiến thức thuộc lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ
của chức danh dự tuyển.
- Phần thi vấn đáp: Đánh giá khả năng ứng xử tình huống, các vấn đề
thường xuyên phát sinh trong công việc; kiểm tra hiểu biết chung về các lĩnh
vực kỹ thuật, kinh tế, xã hội, khả năng giao tiếp, ứng xử với khách hàng.
- Thời gian dự kiến thi: Trong tháng 12/2021.
8. Địa chỉ và thời gian nộp hồ sơ:
- Thời gian và địa chỉ nộp Hồ sơ:
+ Từ ngày 26/11/2021 đến hết ngày 09/12/2021
+ Tại Phòng Tổ chức và nhân sự - Công ty Điện lực Ninh Bình
Địa chỉ: Km số 02, quốc lộ 1A, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình,
tỉnh Ninh Bình
Điện thoại liên hệ: 0229.2210211
Không trả lại hồ sơ cho những ứng viên không trúng tuyển.
Công ty TNHH một thành viên Điện lực Ninh Bình xin thông báo./.
Nơi nhận:
- Các đơn vị trực thuộc Công ty (niêm yết
tại trụ sở);
- Website PCNB;
- Lưu: VT, TCNS.
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