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THÔNG BÁO 
Về việc: Tuyển dụng lao động năm 2019

Ngày 06 tháng 11 năm 2019, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc 
(NPMB) đã có thông báo số 6183/TB-NPMB về việc  tuyển dụng lao động năm 2019. 
Nay NPMB xin thông báo điều chỉnh các nội dung của thông báo số 6183/TB-NPMB, 
cụ thể như sau:

1. Số lượng cần tuyển dụng: 02
2. Vị trí tuyển dụng và yêu cầu về trình độ nghề nghiệp:
a) Chuyên viên dự án: 
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học hệ chính quy đại học Ngoại thương 

Hà Nội - Ngành Kinh tế đối ngoại
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh ở trình độ thông thạo về các kỹ năng nghe, nói, 

đọc, viết; giao tiếp được về lĩnh vực công tác. 
- Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các chương trình phần 

mềm ứng dụng cho công việc có liên quan.
- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm công tác từ 05 năm trở lên.
b) Kế toán ngân hàng: 
- Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học hệ chính quy học viên Tài chính Hà 

Nội - Ngành Tài chính ngân hàng
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh ở trình độ thông thạo về các kỹ năng nghe, nói, 

đọc, viết; giao tiếp được về lĩnh vực công tác.
- Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các chương trình phần 

mềm ứng dụng cho công việc có liên quan.
- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm công tác từ 05 năm trở lên.
3. Loại hợp đồng lao động: Hợp đồng lao động theo quy định hiện hành của 

pháp luật Nhà nước về lao động và quy định của EVNNPT/NPMB
4. Mức lương và các khoản thu nhập khác: Theo chế độ chính sách hiện hành 

của Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và quy định của EVNNPT
5. Điều kiện làm việc của người lao động:
- Địa điểm làm việc: Trụ sở NPMB - số 04 phố Nguyễn Khắc Nhu, phường Trúc 

Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn, vệ sinh lao động,...: Theo quy 

định hiện hành của pháp luật Nhà nước về lao động và quy định của 
EVN/EVNNPT/NPMB.

6. Tuổi đời, sức khỏe:
- Là công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Độ tuổi:  Dưới 40 tuổi.



- Có đủ sức khỏe để công tác, đạt sức khoẻ loại III trở lên theo quy định. 
7. Các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký dự tuyển:
a. Đơn đăng ký dự tuyển lao động.
b. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc 

của cơ quan, tổ chức nơi ứng viên đang công tác, học tập).
c. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Khi được 

tuyển dụng chính thức phải xuất trình bản chính để kiểm tra lại.
d. Bản gốc giấy chứng nhận sức khỏe trong vòng 06 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).

đ. Bản sao giấy khai sinh.
e. Ảnh: 02 ảnh 4x6 chụp mới nhất (không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp 

hồ sơ tuyển dụng).
g. Đối với ứng viên đã có kinh nghiệm công tác thì phải có bản giới thiệu chi tiết 

quá trình công tác và các giấy tờ liên quan như:  các quyết định, văn bản có liên quan 
trực tiếp đến quá trình công tác (xét chuyển, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt 
phái, nâng ngạch, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật...) (nếu có)).

8. Địa điểm, thời gian nhận hồ sơ:
- Hình thức nhận hồ sơ: Trực tiếp.
- Địa điểm nhận hồ sơ: Chị Trần Thùy Linh- Chuyên viên phòng Tổng hợp - 

NPMB  - số 04 phố Nguyễn Khắc Nhu, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội (trong giờ hành chính)

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ  18/11/2019 - 22/11/2019.
9. Dự kiến thời gian thi tuyển: Trong tháng 11/2019.
NPMB trân trọng thông báo./.
Ghi chú: 
1) Thông báo này thay thế cho thông báo số 6183/TB-NPMB ngày 06/11/2019.
2) Các ứng viên không trúng tuyển sẽ không được nhận lại hồ sơ đã nộp

Nơi nhận:
- GĐ - Chủ tịch hội đồng (b/c);
- Các PGĐ;
- TB trên bảng tin NPMB;
- Đăng tin trên Website của NPMB;
- Lưu VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

Lê Hồng Khoái
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