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THÔNG BÁO 
Tuyển lao động Việt Nam vào vị trí  công việc dự kiến tuyển người lao động  

nước ngoài làm việc tại Dự án điện gió Hiệp Thạnh 

 

Căn cứ nhu cầu thực tế tại Dự án điện gió Hiệp Thạnh. 

     Công ty PowerChina International Group Limited Trung Quốc thông báo 

tuyển dụng lao động Việt Nam vào vị trí công việc dự kiến tuyển dụng lao động 

nước ngoài, cụ thể như sau: 

 I. Số lượng cần tuyển: 193 người. 

 II. Vị trí và điều kiện cần tuyển: 

1. Vị trí công việc: Nhà quản lý. 

- Chức danh công việc: : Quản lý dự án. 

- Số lượng (người): 01 người. 

 - Thời hạn làm việc: từ tháng 11/2020  đến tháng 4/2022. 

- Địa điểm làm việc: Xã Hiệp Thành, Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. 

- Hình thức làm việc: Giám đốc điều hành. 

- Điều kiện cần tuyển: Đại học chuyên nghành xây dựng, chỉ huy công 

trình/thiết bị công trình. Yêu cầu biết tiếng anh hoặc tiếng trung. Kinh nghiệm trên 

3 năm vị trí trên. 

- Mức lương 18 triệu đồng/tháng. 

- Chế độ BHXH, BHYT và các chế độ đãi ngộ khác của Công ty. 

2. Vị trí công việc: Giám đốc điều hành. 

- Chức danh công việc: Phó quản lý dự án. 

 - Số lượng (người): 01 người. 

- Thời hạn làm việc: từ Tháng 11/2020  đến tháng 04/2022. 

- Địa điểm làm việc: Xã Hiệp Thành, Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. 

- Hình thức làm việc: Nhà quản lý. 

- Điều kiện tuyển: Đại học chuyên nghành xây dựng, chỉ huy công 

trình/thiết bị công trình. Yêu cầu biết tiếng anh hoặc tiếng trung. Kinh nghiệm trên 

3 năm vị trí trên. 

- Mức lương 14 triệu đồng/tháng. 

- Chế độ BHXH, BHYT và các chế độ đãi ngộ khác của Công ty. 

3. Vị trí công việc: Chuyên gia với số lượng 140 người. 

- Chức danh công việc: 01 trợ lý quản lý dự án; 03 Phó quản lý dự án; 06 

giám đốc an toàn chất lượng; 07 văn thư; 20 quản lý kỹ thuật xây dựng; 20 quản lý 

kỹ thuật điện khí; 09 quản lý an toàn, vệ sinh lao động; 08 quản lý hợp đồng; 04 
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kỹ sư mua hàng; 09 kỹ sư cơ khí; 18 thợ vận hành; 03 giám đốc hạng mục thi 

công; 03 phó giám đốc hạng mục thi công; 03 kỹ sư trưởng thi công; 03 giám đốc 

kế hoạch thi công; 02 thủ kho; 02 giám đốc quản lý hợp đồng xây dựng; 06 kỹ sư 

hợp đồng; 08 quản lý chất lượng công trình; 03 phó giám đốc hành chính; 02 giám 

đốc quản lý hợp đồng xây dựng.  

- Thời hạn làm việc: từ Tháng 11/2020  đến tháng 04/2022. 

- Địa điểm làm việc: Xã Hiệp Thành, Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. 

- Hình thức làm việc: Chuyên gia. 

- Điều kiện tuyển dụng: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp với chức 

dannh công việc; Yêu cầu biết tiếng anh hoặc tiếng trung; Kinh nghiệm trên 3 năm 

vị trí trên. 

- Tùy vào vị trí chức danh công việc: mức lương từ 8 – 14 triệu đồng/tháng. 

- Chế độ BHXH, BHYT và các chế độ đãi ngộ khác của Công ty. 

4. Vị trí công việc: Lao động kỹ thuật với số lượng 51 người. 

- Chức danh công việc: 08 thợ vận hành; 03 kỹ sư trưởng thi công; 03 giám 

đốc kế hoạch thi công; 02 thủ kho; 02 giám đốc an toàn chất lượng; 03 quản lý an 

toàn, vệ sinh lao động; 10 quản lý chất lượng công trình; 10 quản lý kỹ thuật xây 

dựng; 10 quản lý kỹ thuật điện khí. 

- Thời hạn làm việc: từ Tháng 11/2020  đến tháng 04/2022. 

- Địa điểm làm việc: Xã Hiệp Thành, Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. 

- Hình thức làm việc: Lao động kỹ thuật. 

- Điều kiện cần tuyển: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp với chức 

danh công việc hoặc có kinh nghiệm làm việc từ 03 năm trở lên tại chức danh 

công việc đó; Yêu cầu biết tiếng anh hoặc tiếng trung. 

- Mức lương 10 triệu đồng/tháng. 

- Chế độ BHXH, BHYT và các chế độ đãi ngộ khác của Công ty. 

5. Hồ sơ dự tuyển gồm: 

+ Đơn xin việc: 01 bản 

+ Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương: 02 bản 

+ Giấy chứng nhận sức khỏe (do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp có giá trị 

trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển): 01 bản 

+ Giấy xác nhận hạnh kiểm: 01 bản 

+ Giấy chứng minh photo công chứng: 01 bản 

+ Sổ hộ khẩu photo công chứng: 01 sổ.  

+ 04 ảnh màu cỡ 3x4 

+ Các loại văn bằng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với từng vị trí, chức 

danh công việc dự tuyển của ứng viên kèm theo (bản photo có chứng thực): 01 

bản. 
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* Lưu ý: Hồ sơ đã nộp không hoàn lại. 

3. Thời gian nhận hồ sơ và thời gian phỏng vấn dự kiến:  

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 01/12/2020.  

- Thời gian phỏng vấn dự kiến: Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 03/12/2020.  

4. Địa điểm nhận hồ sơ:  
Trung tâm Dịch vụ việc làm Trà Vinh, địa chỉ: Số 542 – Kiên Thị Nhẫn, 

phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.  

Trên đây là Thông báo tuyển dụng lao động Việt Nam vào vị trí công việc 

dự kiến tuyển lao động nước ngoài làm việc tại Công ty TNHH J&H VINA.  

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ việc làm Trà Vinh, địa chỉ: Số 

542 – Kiên Thị Nhẫn, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; điện thoại: 

0294. 3854.128 hoặc 0294.3854.237./. 
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