TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN NĂNG LƯỢNG TIỀM NĂNG
Được bình chọn là nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, AES Mông Dương luôn nỗ lực hết mình nhằm tạo điều
kiện công bằng và thuận lợi nhất cho sinh viên năm cuối, sinh viên mới ra trường được trải nghiệm môi
trường làm việc thực tế tại AES Mông Dương. Hiện tại công ty đang triển khai chương trình tuyển dụng
nhân viên năng lượng tiềm năng cho các vị trí:
•
•
•

Kỹ thuật viên vận hành hệ thống (hệ thống phát điện, hệ thống phụ trợ, phân tích mẫu, xử lý
nước nước thải, khói thải, nhận/cấp liệu)
Kỹ thuật viên bảo trì bảo dưỡng thiết bị (bảo trì bảo dưỡng thiết bị điều khiển, DCS, PLC, các
thiết bị đo lường, thiết bị điện – hệ thống điện, thiết bị cơ khí, thiết bị quay…vv…)
Chuyên viên lập kế hoạch bảo dưỡng (lập kế hoạch bảo dưỡng hàng ngày, định kỳ, đại tu, tiểu
tu, thiết bị dự phòng thay thế)

Số lượng cần tuyển: 20 Nhân viên năng lượng tiềm năng
Thời gian bắt đầu đào tạo dự kiến: 01/06/2022

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
1. Trong thời gian đào tạo
• Cơ hội được trải nghiệm, tiếp cận và làm việc trên môi trường thực tế tại AES Mông Dương – một trong
những nhà máy điện hàng đầu Việt Nam.
• Được đào tạo từ kiến thức căn bản đến chuyên sâu về công nghệ - quy trình của nhà máy nhiệt điện. Tổng
thời gian đào tạo 9 tháng bao gồm 3 tháng đào tạo lý thuyết + 6 tháng đào tạo trực tiếp trên vị trí công
việc.
• Được hỗ trợ trả lương và bảo hiểm nghề nghiệp trong suốt quá trình học tập của nhân viên tiềm năng.
• Được ăn ở hoàn toàn miễn phí trong suốt thời gian đào tạo. Đặc biệt 3 tháng đầu (đào tạo lý thuyết) sẽ
được bố trí ăn ở toàn thời gian tại khu nhà ở của công ty nhằm tạo điều kiện tối đa cho việc học tập của
học viên. 6 tháng còn lại tùy thuộc vào học viên lựa chọn.
• Được xe đưa đón trong suốt thời gian học tập từ nhà máy đến công ty và ngược lại.
• Được tham gia tất cả các hoạt động văn hóa tinh thần của công ty cùng các chế độ phúc lợi khác.
• Được học tập, làm việc và tiếp xúc trực tiếp với các kỹ sư chuyên gia trong và ngoài nước giàu kinh
nghiệm. Ngoài ra, để hoàn thiện kỹ năng cho nhân viên, công ty có thể mời thêm các đối tác chiến lược
đến đào tạo hoặc cử đi học nâng cao trình độ chuyên môn đối với một số chuyên ngành theo đặc thù từng
vị trí.

2. Sau khi kết thúc đào tạo
• Học viên được cấp chứng chỉ nội bộ của công ty AES Mông Dương, tạo tiền đề và bước đệm cho học
viên tìm kiếm cơ hội phát triển nghề nghiệp.
• Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của nhà máy sau 9 tháng rèn luyện nếu đạt yêu cầu từ bộ phận
tuyển dụng của Công ty.
Chế độ đãi ngộ khi trở thành nhân viên chính thức của AES Mông Dương:
• Mức thu nhập trung bình khởi điểm từ 12.000.000VND/tháng trở lên tương xứng với vị trí được tuyển
chọn; lương tháng 13 và thưởng năm theo quy định của công ty.
• Môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp thân thiện và tinh thần hợp tác hộ trợ tối đa trong công việc
• Xe đưa đón 2 chiều từ nhà máy <-> Hạ Long
• Được đóng tất cả các loại bảo hiểm theo luật lao động hiện hành. Ngoài ra, nhân viên sẽ được công ty ưu
đãi thêm bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và toàn bộ thành viên trong gia đình.
• Được tham gia tất cả các hoạt động văn hóa tinh thần của của công ty như: ngày hội gia đình (các kỳ nghỉ
cho toàn bộ thành viên gia đình do công ty tổ chức tại các địa điểm du lịch), ngày hội an toàn, các cuộc
thi, các giải thể thao trong và ngoài công ty.
• Được đào tạo thêm các kỹ năng mềm, kỹ năng phát triển bản thân phục vụ công việc và nâng cao năng
lực.
• Có cơ hội học tập chuyên sâu hơn về kiến thức công nghê, kiến thức quản lý cùng nhiều cơ hội thăng tiến
khác trong tương lai.
• Được sử dụng tất cả các tiện ích trong khu nhà ở dành cho nhân viên và chuyên gia như: phòng gym;
billas; karaoke; chiếu phim; sân bóng; cầu lông…vv…
YÊU CẦU CHUNG
• Sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp hoặc đã tốt nghiệp từ 1 đến 2 năm, Đại học - Cao đẳng các chuyên
ngành:
+ Tự động hóa, điều khiển tự động
+ Kỹ thuật điện – hệ thống điện
+ Kỹ thuật cơ khí
+ Kỹ thuật nhiệt
+ Kỹ thuật hóa học
+ Kỹ thuật môi trường
• Có hộ khẩu thường trú tại 2 thành phố Cẩm Phả hoặc Thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh
• Có đam mê với công việc liên quan đến lĩnh vực điện nói chung và nhiệt điện nói riêng
• Có mong muốn làm việc, cống hiến và gắn bó lâu dài với nhà máy
• Sử dụng thành thạo MS office.
CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN VÀ YÊU CẦU HỒ SƠ
Ứng viên quan tâm có thể ứng tuyển theo 2 cách sau:
Cách thứ nhất: gửi CV trực tiếp đến hòm thư của bộ phận tuyển dụng công ty TNHH Điện lực AES Mông
Dương theo địa chỉ: recruitment.aes-vcm@aes.com
Một bản đăng kí đầy đủ nên bao gồm:
Thư giới thiệu (cover letter)

Một bản lý lịch chi tiết với kinh nghiệm làm việc, mục tiêu nghề nghiệp, trình độ học vấn, danh sách chứng
chỉ (nếu có), kỹ năng trong nghề, kỹ năng mềm và mức lương kì vọng; 01 ảnh đính kèm.
Cách thứ 2: Ứng viên có thể quét mã QR code điền thông tin và làm theo hướng dẫn để ứng tuyển

PHÒNG NHÂN SỰ – CÔNG TY TNHH ĐIỆN LỰC AES MÔNG DƯƠNG.
E-mail: recruitment.aes-vcm@aes.com

Website: https://aesmongduong.vn
Địa chỉ: Khu 8 Phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

