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...............................................................................................................Trư
ờng Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
Công ty cổ phần năng lượng Bắc Hà hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh
doanh số: 5300239937 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 27/12/2016, có
địa chỉ tại thôn Giàng Trù, xã Nậm Khánh, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Hiện nay
Công ty đã có Nhà máy thủy điện Nậm Phàng A với công suất 36MW hoạt động phát
điện từ tháng 10/2012 và đang tiếp tục triển khai xây dựng công trình thủy điện Nậm
Phàng B có công suất lắp máy 4,5MW tại xã Nậm Khánh, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào
Cai, dự kiến phát điện vào tháng 9 năm 2019. Với việc mở rộng sản xuất, chúng tôi
đang có nhu cầu tuyển dụng: Trưởng ca, nhân viên vận hành cho nhà máy thủy điện
Nậm Phàng A và Nậm Phàng B với các yêu cầu, chế độ chính sách cụ thể như sau:
- Nam giới đã tốt nghiệp các ngành học: Hệ thống điện, điện tự động hóa, thiết bị
điện, điện công nghiệp, công nhân kỹ thuật tại các trường đại học, cao đẳng, trường
nghề trong cả nước (ưu tiên các ứng viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lào Cai,
Yên Bái, Phú Thọ).
- Số lượng tuyển dụng: 60 người
- Chế độ làm việc theo quy định tại luật lao động và quy định nội bộ của Công ty;
- Sau khi được tuyển dụng, cán bộ sẽ được Công ty bố trí chỗ ăn - ở tại nhà máy
thủy điện Nậm Phàng và được các giảng viên giàu kinh nghiệm đào tạo về chuyên
môn – nghiệp vụ chuyên ngành thủy điện.
- Thu nhập và các chế độ khác (BHXH, đi lại, ăn trưa, trang thiết bị làm việc…) theo
quy định của Công ty cụ thể như sau:
o Trong thời gian học tập và tu nghiệp: Các học viên được Công ty hỗ trợ 3
triệu đồng/tháng, bố trí chỗ ở miễn phí tiện nghi gồm: điều hòa máy lạnh,
điện, nước, bếp ăn …ngoài ra các học viên được phụ cấp 40 nghìn đồng tiền
ăn ca/một ngày.
o Sau thời gian đào tạo: Học viên thi tốt nghiệp để chuyển sang giai đoạn ký
hợp đồng chính thức với mức lương từ 06 đến 10 triệu đồng/tháng tùy vị trí.
Dịch vụ về nhà ở (có điều hòa máy lạnh), điện nước và chế độ tiền ăn ca
được hỗ trợ như trong quá trình tu nghiệp.
- Ngoài các chế độ cứng nêu trên Công ty chúng tôi còn có thêm nhiều các chế độ
phúc lợi khác cụ thể như sau:
o Lương tháng 13 và thưởng thi đua hàng năm theo bình xét của tập thể.
o Thưởng tiền mặt các dịp Lễ Tết
o Chế độ phúc lợi nghỉ mát hàng năm

o Thưởng cống hiến và thưởng thu hút cho các CBNV có thời gian gắn bó với
công ty từ 5 năm trở lên (trao đổi chi tiết khi phỏng vấn)
o Xét tăng lương với kỹ sư 24 tháng/lần, công nhân kỹ thuật 18 tháng/lần,
mức tăng bình quân từ 10~20%.
Với phương châm con người là yếu tố tạo nên thành công của một tổ chức, Công ty cổ
phần năng lượng Bắc Hà rất mong được tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng của các
sinh viên thuộc Quý trường và sẽ đồng hành cùng các em trên con đường phát triển sự
nghiệp.
Hồ sơ dự tuyển xin được gửi về:
- Tại Hà Nội: Công ty CP Năng lượng Bắc Hà, 19 Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận
Đống Đa, Thành phố Hà Nội – Cán bộ tiếp nhận: Đoàn Văn Khang, số điện thoại:
0988224596; Email: khang.doan@ipa.com.vn
- Tại nhà máy thủy điện Nậm Phàng tại xã Nậm Khánh, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
– Cán bộ tiếp nhận: Hoàng Nhất, số điện thoại: 0978675522, Email:
nhat.hoang@ipa.com.vn
Công ty cổ phần năng lượng Bắc Hà xin chân thành cảm ơn và mong nhận được sự
hợp tác của Quý trường!
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