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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG  

 

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 có nhu cầu tuyển dụng lao động (bổ 

sung) với vị trí và số lượng như sau:  

1. Vị trí tuyển dụng 

− Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử: 01 kỹ sư 

2. Yêu cầu: 

− Tốt nghiệp hệ chính quy chuyên ngành Hệ thống điện, Tự động hóa, Kỹ thuật điện 

các trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Đại học Bách 

Khoa TP Hồ Chí Minh, Đại Học Điện lực. 

− Có hiểu biết và sở thích làm việc trong lĩnh vực thiết kế nhà máy điện: nhiệt điện, 

điện mặt trời, điện gió…    

− Thành thạo tin học Văn phòng và các phần mềm thông dụng khác (Autocad,...). 

− Có khả năng làm việc theo nhóm và chịu được áp lực trong công việc. 

− Có sức khỏe tốt, tuổi đời không quá 40. 

− Ưu tiên các ứng cử viên: 

+ Biết sử dụng phần mềm thiết kế BIM (Primtech, Revit, …). 

+ Có kinh nghiệm về lĩnh vực thiết kế nhà máy điện.       

+ Có trình độ ngoại ngữ Anh Văn tốt.  

3. Quyền lợi, nghĩa vụ 

− Thực hiện theo Luật Lao động và theo quy định của Công ty. 

− Mức lương: thỏa thuận 

4. Hồ sơ dự tuyển gồm có 

− Đơn xin dự tuyển có cam kết gắn bó lâu dài với Công ty; 

− Bằng tốt nghiệp (bản sao công chứng), bảng điểm; 

− Sơ yếu lý lịch (xác nhận của Chính quyền hoặc cơ quan quản lý); 

− Giấy khám sức khỏe chưa quá 6 tháng (của bệnh viện); 

− Giấy khai sinh (bản sao công chứng) 

− 04 ảnh 4x6 chụp trong vòng 6 tháng gần nhất; 

− Chứng minh thư nhân dân/ Thẻ CCCD 2 mặt (bản sao công chứng); 

− Các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có). 



5. Loại Hợp đồng giao kết : hợp đồng thử việc/hợp đồng xác định thời hạn và hợp đồng  

không xác định thời hạn theo quy định của Bộ Luật lao động. 

6. Địa chỉ nộp hồ sơ, thời gian thi tuyển 

− Tại Phòng Tổ chức và Nhân sự, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, Km 9 

+ 200 đường Nguyễn Trãi – phường Thanh Xuân Nam – quận Thanh Xuân – tp Hà 

Nội. Bản scan gửi qua địa chỉ email: Huyenntt@pecc1.com.vn. 

− Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 15 tháng 01 năm 2022. 

− Thời gian thi tuyển: Sẽ có thông báo cụ thể sau. 

− Không trả lại hồ sơ cho những ứng viên không trúng tuyển. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, P3. 

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC  

TRƯỞNG PHÒNG TC&NS 
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