CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO LÀO CAI VIỆT NAM

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Chức danh:
Công ty/Nhóm:
Nơi làm việc:
(I)

Kỹ sư Hệ thống điện/ Tự động hóa
Vận hành bảo dưỡng Nhà máy Thủy điện Cốc San tại tỉnh Lào
Cai, Việt Nam
Tỉnh Lào Cai

Mô tả:

Vị trí này sẽ thuộc phòng vận hành của Nhà máy Thủy điện Cốc San (“Nhà máy”) và sẽ chịu trách
nhiệm vận hành Nhà máy, cụ thể là:
 Kỹ sư Hệ thống điện/ Tự động hóa sẽ chịu trách nhiệm cung cấp hỗ trợ kỹ thuật đối với hệ
thống điện, cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết bị máy móc, hệ thống điều khiển của nhà máy
thủy điện để quản lý và xây dựng các chương trình nhằm đáp ứng những ưu tiên vận hành
bảo dưỡng một cách an toàn thông qua các nguồn lực sẵn có, theo kế hoạch tối ưu nhất.
(II)










(III)






(IV)


Trách nhiệm chính:
Giám sát và thực hiện công việc liên quan đến vận hành, bảo dưỡng hệ thống điện/ hệ
thống điều khiển tự động hóa của nhà máy thủy điện một cách an toàn và hiệu quả theo quy
định của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Miền Bắc/Việt Nam và các cơ quan ban ngành
có liên quan.
Xác định và phân tích vấn đề sự cố để đưa ra quyết định phù hợp, đồng thời xây dựng giải
pháp trong quá trình vận hành, bảo dưỡng nhà máy thủy điện theo quy định của Trung tâm
Điều độ Hệ thống điện Miền Bắc/Việt Nam và các cơ quan ban ngành có liên quan.
Duy trì trao đổi thông tin một cách thường xuyên và hiệu quả với các phòng ban khác trong
công ty để tìm ra giải pháp giải quyết những vấn đề phức tạp trong quá trình vận hành bảo
dưỡng nhà máy thủy điện.
Cùng phối hợp lên kế hoạch và hỗ trợ xây dựng lịch vận hành, bảo dưỡng hệ thống điện
của nhà máy thủy điện một cách chính xác để bảo đảm tính liên tục và an toàn cho các hoạt
động vận hành, sản xuất và sản lượng ổn định của nhà máy.
Thực thi kế hoạch bảo dưỡng định kỳ, mang tính chất phòng ngừa và khắc phục sự cố đối
với công tác vận hành và bảo dưỡng hệ thống điện theo ngân sách định trước, đáp ứng yêu
cầu về chất lượng và tiến độ.
Trình độ học vấn và Kinh nghiệm:
Có bằng Kỹ sư hoặc cao hơn về Điện/Hệ Thống Điện/Tự động hóa từ trường đại học
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm các công việc liên quan đến quản lý hệ thống điện/hệ
thống tự động hóa; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thực hiện triển khai công tác vận hành
bảo dưỡng (O&M) tại nhà máy thủy điện.
Ứng viên phải có khả năng/kỹ năng xử lý các vấn đề liên quan đến Hệ thống Điện/Điều
khiển Tự động dựa trên kiến thực chuyên môn đối với các thiết bị tại nhà máy để bảo đảm
nhà máy vận hành an toàn hiệu quả, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở công tác vận
hành bảo dưỡng tuabin nước, máy phát điện; xử lý sự cố đối với hệ thống điên, xử lý sự cố/
hiệu chỉnh thiết bị điện và các phụ tùng đi kèm (VD như tuabin, van nhận nước, máy phát
điện, mô tơ máy phát, hệ thống điều khiển và các thiết bị phụ trợ, v.v…)
Yêu thích công việc, nhiệt tình, ham học hỏi và mong muốn gắn bó lâu dài.
Phúc lợi:
Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Lào Cai (Việt Nam) là đơn vị có vốn đầu tư nước
ngoài luôn xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh cho nhân viên, luôn



tao điều kiện tối đa cho người lao động phát huy khả năng làm việc và là tổ chức tuyển
dụng công bằng, minh bạch
Người lao động được hưởng các chế độ lương, thưởng, BHXH…theo đúng quy định của
Nhà nước. Có hỗ trợ nơi ở cho những trường hợp ở xa. Công ty định hướng chi trả thu
nhập và các phúc lợi khác cho người lao động tốt nhất trên thị trường trong Tỉnh.

