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TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN 

ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:         /TB-TĐĐHĐ Lâm Đồng, ngày        tháng  6  năm 2022 
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng nhân sự năm 2022 

 

Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi chuyên sản xuất, kinh 

doanh điện năng. Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo các thiết bị điện, các 

công trình thủy công, công trình kiến trúc của nhà máy thủy điện, v.v…Hiện Công ty có 

nhu cầu tuyển dụng 01 Cử nhân kinh doanh và 01 Cao đẳng kế toán với các yêu cầu như 

sau: 

1. Đối tượng dự tuyển 

Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có lý lịch rõ ràng, không 

có thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam 

giữ, quản chế, đang bị các biện pháp giáo dục tại địa phương nơi cư trú hoặc đưa vào cơ 

sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trong thời gian cấm hành nghề hoặc làm các công việc liên 

quan đến các công tác tuyển dụng. 

2. Tiêu chuẩn của ứng viên 

STT 
Chức 

danh 
Yêu cầu về trình độ Yêu cầu khác 

1 
Cử nhân 

kinh doanh 

- Tốt nghiệp Đại học chuyên 

ngành kinh doanh. 

- Ngoại ngữ: A1 hoặc tương 

đương. 

- Tin học: Sử dụng thành thạo 

máy tính để phục vụ công tác. 

* Thi viết: Chuyên môn, Anh 

văn, tin học. 

* Thi vấn đáp: Khả năng xử lý 

tình huống, các vấn đề thường 

xuyên phát sinh trong công 

việc; hiểu biết chung về các lĩnh 

vực kinh tế, xã hội. 

- Tuổi đời: không quá 35 tuổi. 

- Sức khỏe: đạt loại III trở lên 

theo quy định của Bộ y tế. 

- Có khả năng làm việc nhóm; 

có tính cẩn thận, kỷ luật cao 

trong công việc. 

- Ưu tiên: 

+ Ứng viên tốt nghiệp Đại học 

loại khá trở lên, giỏi về tiếng 

Anh và công nghệ thông tin; có 

hộ khẩu tại tỉnh Bình Thuận, 

Lâm Đồng, Ninh Thuận; là lao 

động tại các đơn vị thuộc EVN, 

EVNGENCO1. 

+ Ứng viên nữ. 
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2 
Cao đẳng 

kế toán 

- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên 

ngành kế toán. 

- Ngoại ngữ: A1 hoặc tương 

đương. 

- Tin học: Sử dụng thành thạo 

máy tính để phục vụ công tác. 

* Thi viết: Chuyên môn, Anh 

văn, tin học. 

* Thi vấn đáp: Khả năng xử lý 

tình huống, các vấn đề thường 

xuyên phát sinh trong công 

việc; hiểu biết chung về các lĩnh 

vực kinh tế, xã hội. 

- Tuổi đời: không quá 30 tuổi. 

- Sức khỏe: đạt loại III trở lên 

theo quy định của Bộ y tế. 

- Có khả năng làm việc nhóm; 

có tính cẩn thận, kỷ luật cao 

trong công việc. 

- Ưu tiên: 

+ Ứng viên tốt nghiệp Đại học 

loại khá trở lên, giỏi về tiếng 

Anh và công nghệ thông tin; có 

hộ khẩu tại tỉnh Bình Thuận, 

Lâm Đồng, Ninh Thuận; là lao 

động tại các đơn vị thuộc EVN, 

EVNGENCO1. 

+ Ứng viên nữ. 

3. Quyền lợi và chế độ 

- Ký hợp đồng lao động theo quy định của Công ty và Bộ luật Lao động năm 2019. 

- Mức lương và các khoản thu nhập: Theo quy định của Công ty. 

- Công việc: Công tác tại Văn phòng công ty và các bộ phận khác thuộc Công ty. 

- Địa điểm làm việc: tại văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm 

Thuận - Đa Mi và các địa điểm khác do Công ty phân công. 

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển (phong bì ngoài ghi rõ họ tên, số điện thoại và địa chỉ 

email để liên lạc) 

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu phụ lục I đính kèm; 

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu phụ lục II đính kèm (Sơ yếu lý lịch ghi rõ ràng, đầy đủ 

thông tin nhân thân, quá trình học tập, công tác (bản chính), có dán ảnh (4x6), xác nhận 

của địa phương hoặc cơ quan nơi công tác (có giá trị trong vòng 6 tháng)); 

- Đơn xin việc viết tay (tiếng Việt) nêu rõ khả năng, kinh nghiệm, quá trình học tập, 

công tác; 

- Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp, 

có giá trị trong vòng 6 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ;  

- Bản sao các văn bằng tốt nghiệp kèm theo bảng điểm có công chứng; 

- Bản sao giấy khai sinh, chứng minh nhân dân có công chứng; 

- Bản sao các văn bằng chứng chỉ có liên quan (nếu có); 

- Các giấy tờ xác nhận có ưu tiên, 02 phong bì ghi rõ tên, địa chỉ người nhận; 
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- 02 ảnh 4x6 (không quá 6 tháng); 

Cá nhân phải chịu trách nhiệm về tính trung thực trong hồ sơ đã khai. 

5. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ 

- Thời hạn nhận hồ sơ: đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2022. 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Hành chính và Lao động, Công ty cổ phần Thủy điện 

Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi; 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng. 

- Người nhận: bà Phạm Thị Bích Vân - Chuyên viên Phòng Hành chính và Lao 

động Công ty, điện thoại liên lạc: 0844142991. 

 Lưu ý: Công ty chỉ mời thi tuyển những hồ sơ đạt yêu cầu và không có trách 

nhiệm trả lại hồ sơ của người dự tuyển. 

6. Hình thức và thời gian thi tuyển 

- Vòng 1: Sơ tuyển dựa trên Hồ sơ. 

- Vòng 2: Các ứng viên đạt bước sơ tuyển Hồ sơ thực hiện các bài thi: chuyên môn 

nghiệp vụ; ngoại ngữ tiếng Anh. 

- Vòng 3: Phỏng vấn trực tiếp các ứng viên đạt ở vòng 2. 

- Công ty sẽ có thông báo cho các ứng viên thời gian, địa điểm thi tuyển ít nhất 05 

ngày làm việc trước khi tổ chức thi tuyển. 

Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi xin thông báo đến các 

ứng viên có nhu cầu tham gia đăng ký dự tuyển. 

Trân trọng./. 

                                      
Nơi nhận: Q. TỔNG GIÁM ĐỐC 
- Thông báo Eoffice; 
- Website: https://www.dhd.com.vn; 

- Lưu: VT, HCLĐ. 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Minh Lộc  
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