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m Diu di H thng din Quc gia (EVNNLDC) là Dcm vj trtrc thuc Tp 
doàn Din 1irc Vit Nam (EVN) chuyên ngành diu d vn hành h thng din và diu hành 
giao djch thj tnxông din trên phm vi Ca nixâc, vri các san phm chInh: Djch vi vn hành 
h thng din; Djch vi tInh toán diu hành giao djch thj tnthng din; Djch vi tInh toán các 
ch dt vn hành h thng din. 

Tri sf1: Tng 8 - Tang 11, Tháp A, Toà nhà EVN, S 11 phô Cüa Bc, phuing Trác 
Bach, Qun Ba DInh, Ha Ni. 

D dáp üng nhu cu ngun nhân 1irc cho cong tác diu hành H thng din và diu 
hành giao djch Th trithng din, Trung tam Diu d HTD Quc gia thông báo tuyên ding 
lao dng nàm 2022, ci,i th nhu sau: 

I. Vj tn tuyn dting: 
1. Diu d viên H thng din Quc gia: 02 ngLiñ. 
2. K si.r Phuong thurc H thng din Quôc gia: 02 ngrnYi. 
3. K su Diu hành Giao djch thj trumg din: 02 nguôi. 
4. K su trirc ca nãng hrcmg tái tto: 02 ngui. 
5. K5r six Cong ngh Thông tin: 01 ngu&i. 

Tng chi tiêu tuyn diing: 09 ngu?i. 

II. Yêu câu chung: 
1. Doi vi vi trI Diêu ct viên Quc gia, Kj sit Phiro'ng tIuc HTD Quóc gia, K sit Diêu 
hành Giao djch TTD và K9 sit trirc ca nàng lirg tái tgo: 

- Tt nghiêp Di hQc ngành k thut din, chuyên ngành H thng din1Tir dng 
hóa/Kinh t näng 1uçing/Diu khin t%r dng h chInh quy, btng khá trâ len. 

- Trong qua trInh h9c tip, kt qua thi các mOn chuyên ngành phãi dat  ti.r 3,0 diem 

(tInh trên thang dim 4) hoc tuung duong. 

- D9c, hiu thông thao Anh ngü trmnh d tuong duong TOEFL Paper 500, TOEFL iBT 

59 hoäc IELTS 5.0 tth len. 
- Tuidyi:30tuôi. 

- Co dU süc khoê d lam viéc theo ch d Ca, kIp. 

- Co do dirc, phm chat chInh trj tat. 

- Co lr Ijch rO rang, không trong thai gian bj truy cüu trách nhim hInh sir. 

2. Di vói vj trI K5J sit Cong nghç Thông tin: 

- Tt nghip Dai  h9c ngành Din tCr vin thông/COng ngh Thông tinlDo hrâng diêu 
khin, h chInh quy, bang TB Khá trâ len. 

- Trong qua trinh h9c tip, kt qua thi các mon chuyên ngành phãi dat  tiTr 6 dim (tInh 
trên thang dim 10) hoc tuong throng. 
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- D9c, hiu thông tho Anh ngi] trInh dO tiro'ng duo'ng TOEIC 500. 

- Tuôi di: 33 tuôi. 

Co dü süc khoê d lam vic theo ch dO Ca, kIp. 
- Co dao  düc, phrn chat chInh trj tM. 

- Co l' ljch rO rang, không trong thyi gian bj truy ciiu trach nhim hInh si. 

- Co khá nãng thic hin các cong vic chuyen mon nhu sau: 

Quán 1j5 he thng may tInh chth 
• Co kiên thirc he diêu hành cho may tinh chu thông diing (windows, linux). 
• Co kiên thüc ye cac giái pháp sao hru, khôi phiic và dOng bO dü 1iu. 
• Thirc hin phân tIch xü 1' sir Co may chu, may tram và h thông lien quan. 
• Giám sat hiu suât h thông và thirc hin diêu chinh phi hqp. 
• Quán 1 tài khoãn ngithi dung. 
• Bão met, an toàn an ninh thông tin. 

Quán lj hg tang mgng 
• Co kiên thurc quãn 1 vn hành mng may tInh (Computer network). 
• Co khã nãng thiêt kê mng may tInh thông diing. 
• Co kiên thüc ye mô hInh TCP/IP; Mo hInh OSI. 
• Co kin thüc v Routing, switching, NAT,.. 1RUNG1 

• Co kiên thüc an ninh báo mt mng may tInh. 
PDOANDI 

III. Ho tuyên diing: VIET N 
anxinviec. 

P P P P A P 2. Sc yeu ly 1ch co dan anh 4x6 va xac nhan, dong dau cua c quan co tham quyen. 
3. Giy khai sinh: Ban sao có chiirng thrc. 
4. Bng tt nghip Dai  hQc, bang dim, các van b.ng, chüng chi: Ban sao Co chirng 

thuc. 
5. Giy chirng nhn süc khOe: Ban gc có giá trj trong vOng 06 tháng ké tü ngày cc 

quan Y t có th.m quyn cp tInh dn thii dim nOp  h sc (dóng du giáp lai ãnh). 

6. HO khu, chiirng minh nhân dan: Ban sao có chüng thrc. 
7. 02 ánh 4x6 (chip không qua 03 tháng). 

Các 1mg viên trüng tuyn së duçc lam vic tai  CG quan Trung tam Diu dO H thng 
din Qu& gia trong môi trixing chuyên nghip, hming mlrc thu nhp tuo'ng xfrng vôi chüc 
danh cOng vic dam nh3n, di.rçc dào tao  chuyên sâu các 11th vrc v tInh toán vn hành h 
thng din và thj tmng din. 

ffinhthácnpHEso: 

1. N3p hi so cling qua bwu din theo dja clii: Phông To chüc & Nhân sir - Trung tam Diu 
dO H thng din Quc gia, Phông 09.07, Tang 9, Tháp A, Toa nhà EVN, s 11 ph C1ma 
Bc, phithng Trüc Bach,  quãn Ba DInh, Ha NOi. 

Diên thoai: 02439276 173. 

2. Np hi so file mm (ban scan) qua Email: thuyntnldc.evn.vn. 
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tháng8nám 2022. 
Lwu j:  Không hoàn trã h s, các h s phü hçrp sé duçic thông báo thi tuyn. 

Thông tin lien he: 
- Ba Nguyn Thanh Thüy, phông T chirc & Nhân sr, E-mail: thuynt@nldc.evn.vn,  

DT: 0948.220.575. 
- Page: https://www.facebook.comlnldc.vn/  
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