THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
1. Giới thiệu chung:
Trung tâm tiết kiệm năng lượng - Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam
(ECC-VETS) được thành lập trên nhu cầu và khả năng cung cấp các dịch vụ kiểm toán năng
lượng, tiết kiệm năng lượng, nhu cầu đào tạo trong lĩnh vực năng lượng (Người quản lý năng
lượng và kiểm toán viên năng lượng,..). Với kinh nghiệm 10 năm hoạt động ECC-VETS đã tham
gia và là thành viên tích cực của các dự án, chương trình trọng điểm trong và ngoài nước về sử
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Hiện nay ECC-VETS cung cấp tới các cơ quan, doanh
nghiệp, các hộ tiêu thụ năng lượng công nghiệp và sinh hoạt một dịch vụ hoàn chỉnh về tư vấn,
kiểm toán, thiết kế, lắp đặt thiết bị và đào tạo về quản lý, sử dụng năng lượng hiệu quả - nhằm
tiết kiệm tối đa nguồn năng lượng trong sản xuất, tiêu dùng, sinh hoạt.
2. Thông tin tuyển dụng:
- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên dự án.
- Số lượng: 03 người.
- Yêu cầu:
o Tốt nghiệp: Cao đẳng trở lên các ngành kỹ thuật hoặc Quản lý năng lượng,
kinh tế năng lượng;
o Ưu tiên các bạn nam và các ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm làm việc trở
lên;
o Sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft Office;
o Năng động, sáng tạo, cầu tiến, chủ động trong công việc;
o Có nhiệt huyết, kiên trì và có trách nhiệm với công việc;
o Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tuyệt đối tuân thủ các quy tắc nghiêm
ngặt khi làm việc tại công ty;
o Có khả năng giao tiếp tiếng anh là một lợi thế.
- Mô tả công việc:
o Tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực năng lượng;
o Tham gia thực hiện các dự án trong lĩnh vực năng lượng: kiểm toán năng
lượng, xây dựng mô hình quản lý năng lượng, ESCO,..;
o Triển khai các dự án tiết kiệm năng lượng;
o Xử lý công việc được giao hàng ngày và báo cáo cụ thể theo yêu cầu từ quản
lý trực tiếp.
3. Quyền lợi chung:
- Mức lương thưởng cạnh tranh theo kết quả công việc;
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thử thách và thăng
tiến trong công việc;
- Được hưởng các phúc lợi như bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ phép...theo đúng luật lao
động;
- Được hưởng các ưu đãi khác theo chính sách của Công ty như đi du lịch, dã ngoại,
thưởng lễ tết, thưởng doanh thu, ...
4. Quy trình tuyển dụng và yêu cầu hồ sơ:
a. Bước 1 - Sơ tuyển:

Ứng viên gửi hồ sơ về địa chỉ phía dưới (khuyến khích gửi hồ sơ qua thư điện tử), hồ sơ
gồm các giấy tờ sau:
- Đơn dự tuyển ghi rõ vị trí ứng tuyển;
- CV (theo mẫu), Download tại đây;
- Bằng tốt nghiệp cao đẳng/đại học (hoặc chứng nhận tốt nghiệp).
b. Bước 2 - Phỏng vấn:
Khi có thông báo mời đến phỏng vấn, ứng viên cần mang theo bộ hồ sơ gồm:
- Sơ yếu lý lịch tự thuật;
- Đơn tuyển dụng (bản viết tay);
- Bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng/đại học (hoặc chứng nhận tốt nghiệp);
- Giấy khai sinh (bản sao);
- Giấy khám sức khỏe;
- Các giấy tờ khác nếu có.
5. Thông tin liên lạc:
Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam.
VPGD: Tầng 1, toà nhà Sông Đà 9, đường Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Ms Sinh - Phòng Hành chính nhân sự
Email: sinhpt@vets.com.vn;
Điện thoại: 024 63 288 906/ 024 22 33 44 55
Hạn nộp hồ sơ: Hết ngày 13/02/2017, trong giờ hành chính đối với ứng viên nộp trực tiếp.

