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NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG 

Vị trí công việc Vận hành viên Nhà máy điện 

Chuyên ngành Hệ thống Điện/ Cơ khí/ Tự động hóa 

Trình độ Trung cấp/ cao đẳng 

Số lượng 65 

Địa điểm làm việc Các nhà máy nhiệt điện tại Trà Vinh  

Thời gian làm việc Vận hành theo chế độ ca kíp và theo tính chất công việc 

Mức lương 6.000.000 – 9.000.000 đồng/ tháng 

Thu nhập bình 

quân 

9.000.000 – 15.000.000 đồng/tháng tùy theo năng lực và thời 

gian làm việc 

 

Mô tả công việc 

− Trực tiếp tham gia công tác Vận hành và Bảo trì các Nhà máy điện theo đúng các 

quy trình quy phạm có liên quan và lệnh điều hành sản xuất của lãnh đạo; 

− Vận hành thiết bị, hệ thống đúng quy trình và quy định an toàn; 

− Quản lý thiết bị, đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ trong ca vận hành; 

− Đề xuất các phương án, giải pháp để nâng cao chất lượng quy trình vận hành, hệ 

thống thiết bị (nếu có); 

− Báo cáo định kỳ và các nhiệm vụ khác theo phân công cả quản lý trực tiếp; 

− Thời gian làm việc: Vận hành theo chế độ ca kíp và theo tính chất công việc. 

Yêu cầu 

• Giới tính: Nam 

• Kinh nghiệm: 

− Có hiểu biết về quy trình điều độ điện lưới và nghiệp vụ an toàn; 

− Có kiến thức cơ bản về vận hành và bảo trì nhà máy điện; 

• Ưu tiên: Có kinh nghiệm làm việc tại Nhà máy điện, người địa phương hoặc các khu 

vực lân cận Trà Vinh 

• Ngoại ngữ: Tiếng anh kỹ thuật, giao tiếp cơ bản 

• Tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên môn và các phần mềm vi tính văn 

phòng (Word, Excel, Power Point) 

• Yêu cầu khác: 

− Tinh thần trách nhiệm cao, cầu tiến, tư duy và kỹ năng quản lý tốt; 
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− Kỹ năng phối hợp cá nhân, tư duy sáng tạo trong giải quyết vấn đề; 

− Khả năng làm việc độc lập và tương tác hiệu quả; 

− Khả năng nghiên cứu, vận dụng các quy định của liên quan vào công việc; 

− Có thể làm việc ngoài giờ để hoàn thành công tác quan trọng; 

− Sẵn sàng đi vận hành các nhà máy điện và đi công tác xa. 

Quyền lợi 

• Mức lương cạnh tranh và thưởng theo thực tế công việc. 

• Tham gia đầy đủ các chế độ của Người lao động theo quy định (BHXH, BHYT, 

BHTN). 

• Ở nhà lưu trú, chế độ ăn ca. 

• Hỗ trợ công tác phí, phương tiện di chuyển khi đi công tác. 

• Thanh toán tiền tàu xe khi nghỉ phép năm. 

• Tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, phong trào do Công ty tổ chức. 

Thông tin liên hệ 

Nguyễn Đức Duy (Mr) – Phụ trách tuyển dụng PECC2POM 

Email: duy.nd@pecc2.com  

Điện thoại: 0974 282 418 (Zalo) 

Website: www.pecc2.com 
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