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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

(Tuyển dụng Nhân viên phòng Kỹ thuật – Vật tư) 
 

Công ty CP thủy điện Bắc Hà được xây dựng trên dòng sông Chảy thuộc địa 

phận xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai với công suất 90MW bao gồm 2 tổ máy. 

Do nhu cầu mua sắm và quản lý Vật tư – Dụng cụ – Trang thiết bị cho nhà máy, Công 

ty cần tuyển thêm nhân sự với các thông tin chi tiết như sau: 

1. Vị trí tuyển dụng 

- Nhân viên phòng Kỹ thuật – Vật tư; 

- Số lượng: 01 người. 

2. Yêu cầu ứng viên 

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tự động hóa/ Hệ thống điện/ Điện 

tử/ Điện Công nghiệp/ Chế tạo máy; 

- Thành thạo tin học văn phòng (Microsoft Word, Excel, Autocad…), có 

khả năng soạn thảo văn bản, hợp đồng, tổng hợp báo cáo.. 

- Hiểu biết về pháp luật liên quan đến hợp đồng, đấu thầu. 

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực mua sắm vật tư, thiết bị. 

- Có khả năng khai thác tìm kiếm các nhà cung cấp vật, thiết bị. 

- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt 

- Có nguyện vọng làm việc ổn định, lâu dài. 

Ưu tiên:  

- Người có hộ khẩu tại tỉnh Lào Cai và các tỉnh lân cận; 

- Có kinh nghiệm làm việc liên quan đến vật tư, thiết bị nhà máy thủy 

điện; 

- Biết tiếng Anh hoặc tiếng Trung là một lợi thế. 

 
3. Hồ sơ yêu cầu 

- Đơn xin việc (viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh) 

- Sơ yếu lý lịchdán ảnh 4x6 có xác nhận của chính quyền địa phương 

(trong thời hạn 6 tháng trở lạiđây); 

- Giấy khám sức khỏe (trong thời hạn 6 thángtrở lạiđây); 

- Bản sao giấy khai sinh, chứng minh thư /Căn cước công dân, hộ khẩu 

photo; 

- Bản sao bảng điểm, bằng tốt nghiệpvà các chứng chỉ, văn bằng liên 

quan; 
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- Bản CV xin việc đối với những ứng viên đã đi làm và có kinh nghiệm; 

4. Lương và các quyền lợi được hưởng 

- Được ký hợp đồng lao động, đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ 

khác theo quy định của Nhà nước; 

- Mức lương: Cạnh tranh, tùy thuộc vào năng lực mỗi ứng viên; 

- Đượcđánh giá xem xét tăng lương theo hiệu quả công việc và số năm 

công tác, được thưởng các ngày lễ tết trong năm; 

- Được làm việc với nhiều thiết bị hiện đại trong lĩnh vực điện – tự động 

hóavới các hệ thống thiết bị tại nhà máy; 

- Được làm việc trong môi trường năng động; 

- Được tham gia các hoạt động du lịch nghỉ mát và tổ chức sự kiện của 

công ty; 

- Được công ty cấp chỗ ở, tiền ăn ca và một số phúc lợi khác… 

5. Thời hạn nộp hồ sơ 

- Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/05/2021; 

- Ứng viên có thể gửi hồ sơ xin việc trực tiếp tới địa chỉ văn phòng Công 

ty: Phòng TCHC-Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà- xã Cốc Ly- huyện 

Bắc Hà- tỉnh Lào Cai hoặc qua email: tom081009@gmail.com; 

- Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Mr.Thắng: 0966.934.439 (Phó Phòng 

Tổ chức-Hành chính); 

- Lưuý: Công ty chỉ thông báo lịch phỏng vấn cho các ứng viên đạt yêu 

cầu và không hoàn trả hồ sơ nếu không trúng tuyển. 
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