
 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
 

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3 (Công ty EPS) là đơn vị 

trực thuộc Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3), chuyên cung cấp dịch vụ sửa chữa 

chất lượng cao cho các Nhà máy điện trong và ngoài EVNGENCO 3. 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại website: http://www.eps.genco3.vn/ 

Hiện tại, Công ty EPS có nhu cầu tuyển dụng nhân lực sửa chữa có năng lực, nhiệt 

tình, trách nhiệm, yêu nghề; cụ thể như sau: 
 

KỸ SƯ CHUYÊN NGÀNH CƠ KHÍ/ĐIỆN: 

a. Số lượng: 20 người 

- Chuyên ngành kỹ thuật Cơ: Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật chế tạo máy; Kỹ thuật cơ điện 

tử; Kỹ thuật nhiệt; Kỹ thuật vật liệu;… 

- Chuyên ngành kỹ thuật Điện: Hê ̣thống điêṇ; Kỹ thuật điện - điện tử; Công nghệ điều 

khiển và tự động hóa; Điện khí hóa và cung cấp điện; Điện công nghiệp;… 

b. Điều kiện:   

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy, đúng chuyên ngành (ưu tiên ứng viên tốt nghiệp loại 

khá, giỏi). 

- Có kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh, đọc hiểu và biên soạn tài liệu kỹ thuật chuyên 

ngành bằng tiếng Anh; sử dụng thành thạo tin học văn phòng, Autocad, các phần mềm ứng 

dụng liên quan. 

- Có kỹ năng lập báo cáo, phương án kỹ thuật, thuyết trình; có kỹ năng nghiên cứu, 

làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, tinh thần ham học hỏi, không ngại khó khăn, thử 

thách.  

- Độ tuổi: 22 - 35   

- Sức khỏe tốt, chấp nhận đi công tác xa. 
 

c. Mức lương: Thỏa thuận. 
 

d. Hồ sơ xin việc gồm:  

- Đơn ứng tuyển; 

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương hoặc nơi đang học tập/công tác); 

- Giấy khám sức khỏe;  

- Bản sao có công chứng: bằng tốt nghiệp/giấy xác nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng 

điểm, các chứng chỉ, CMND, các giấy tờ khác liên quan (nếu có); 

- 01 tấm hình 3x4.  

Hồ sơ xin việc còn giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. 
 

e. Phương thức nộp hồ sơ: 

1 - Ứng viên nộp toàn bộ hồ sơ qua email: tuyendung@eps.genco3.vn 

2 - Nộp hồ sơ trực tiếp/ qua đường bưu điện theo địa chỉ sau: 

Trụ sở chính: Công ty Dịch vụ Sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3  

Phòng Tổ chức - Hành chính 

Địa chỉ: Số 332 Độc Lập (QL 51), Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu (cách TP. Hồ Chí Minh 70 km, cách TP. Vũng Tàu 40 km). 

http://www.eps.genco3.vn/
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