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CÔNG TY CỔ PHẦN 
THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ 

—————— 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_______________ 
Lào Cai, ngày 18 tháng 02 năm 2021 

 
THÔNG BÁO  

Tuyển dụng kỹ sư điện 
 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BẮC HÀ 
Làm việc tại nhà máy thủy điện Bắc Hà,  
Địa chỉ: thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 
Mức lương: cạnh tranh  
Kinh nghiệm yêu cầu: không yêu cẩu 
Hình thức làm việc: toàn thời gian cố định 
Số lượng tuyển dụng: 02 người 
 
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
 
- Vận hành và bảo trì thiết bị tại nhà máy thủy điện theo đúng các quy trình quy 

phạm có liên quan và lệnh điều hành sản xuất của Giám đốc; 
- Quản lý thiết bị, đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ theo quy định; 
- Góp ý xây dựng quy trình, quy chế vận hành và bảo dưỡng thiết bị nhà máy và các 

biện pháp quản trị công việc hiệu quả khác; 
- Góp ý xây dựngvà đề xuất cải tiến các phương án, giải pháp để nâng cao chất 

lượng các thủ tục, quy trình vận hành, duy tu bảo dưỡng thiết bị máy móc; 
- Lập kế hoạch và thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng thiết bị máy móc thường 

xuyên và định kỳ; 
- Tham gia đào tạo để có chứng chỉ vận hành nhà máy thủy điện 
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo. 

 
YÊU CẦU CÔNG VIỆC 
 
- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy loại Trung bình khá trở lên, các chuyên ngành 

Hệ thống điện, Tự động hóa, Thiết bị điện – điện tử, Điện công nghiệp … và các 
chuyên ngành liên quan; 

- Ưu tiên: Người có hộ khẩu tại tỉnh Lào Cai và các tỉnh lân cận; 
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sửa chữa và vận hành máy; 
- Ưu tiên thông thạo tiếng Anh và hiểu biết các ngôn ngữ lập trình PLC; 
- Có khả năng thực hiện các công việc độc lập hoặc theo nhóm. 

 
HỒ SƠ ỨNG TUYỂN  
 
- Ngôn ngữ hồ sơ: tiếng Việt 
- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh 4 x 6, xác nhận của địa phương không quá 6 tháng) 
- Bản sao giấy khai sinh, chứng minh thư /Căn cước công dân, hộ khẩu photo 
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- Giấy khám sức khỏe (trong thời hạn 6 tháng); 
- Bản sao bảng điểm, chứng chỉ các văn bằng liên quan (có công chứng) 
- Đơn xin việc /Bản CV xin việcđối với những ứng viên đãđi làm và có kinh 

nghiệm; 
 

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG 
 
- Được ký hợp đồng lao động, đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện 

hành; 
- Mức lương tùy thuộc vào năng lực củaứng viên, từ 08 ÷15 triệu đồng /tháng; 
- Phụ cấp theo quy định của công ty; 
-  Được tăng lương theo quy chế của công ty; 
-  Các chế độ khác theo quy định; 
-  Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến; 
-  Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ. 
 
HẠN NỘP HỒ SƠ 
 
Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày: 15/04/2021 hoặc khi công ty tuyển đủ chỉ tiêu 
 
THÔNG TIN LIÊN HỆ: 
 
Ứng viên có thể nộp hồ sơ trực tiếp, Chuyển phát nhanh hoặc gửi e-mail: 

- Nộp hồ sơ qua email:tom081009@gmail.com; 
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh đến: 

+ Phòng Tổ chức hành chính, Công ty Cổ phần thủy điện Bắc Hà 

+ Địa chỉ: Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 

- Người liên hệ: Mr.Thắng - Phó Phòng tổ chức hành chính, Sđt: 0966.934.439; 
 

Công ty chỉ thông báo lịch phỏng vấn tới cácứng viên đạt yêu cầu và không hoàn trả 
hồ sơ nếu không trúng tuyển. 
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