CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG MIỀN BẮC

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Vị trí tuyển dụng: KỸ THUẬT VIÊN
Số lượng:

30

Nơi làm việc: Hà Nội
Mô tả công việc:
-

Hỗ trợ trực tiếp tại địa chỉ khách hàng các vấn đề về mạng internet, dịch vụ viễn thông do FPT
Telecom cung cấp trên địa bàn được phân công phụ trách.

-

Bảo hành, bảo trì, hướng dẫn khách hàng sử dụng các thiết bị, dịch vụ đã cung cấp

-

Phối hợp xử lý thông tin, hỗ trợ về kỹ thuật cho các bộ phận trong công ty

Yêu cầu
-

Nam, tuổi từ 22 – 28, ngoại hình ưa nhìn

-

Tốt nghiệp hệ cao đẳng, đại học về CNTT, điện tử - viễn thông

-

Có kiến thức, kinh nghiệm về máy tính và mạng Internet. Có các chứng chỉ về mạng máy tính(CCNA,
MCSA, MCITP…) là 1 ưu thế

-

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản. Khả năng giao tiếp tốt

-

Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, trung thực và nhanh nhẹn trong công việc.

-

Có phương tiện đi lại để đảm bảo thực hiện được công việc.

Quyền lợi:
-

Công việc ổn định. Lương thử việc: 4 triệu/tháng. Lương chính thức từ 5 triệu/tháng trở lên dựa trên
kết quả công việc thực tế

-

Được công ty đào tạo chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao

-

Được làm việc trong một môi trường năng động, thân thiện và có cơ hội cộng tác cùng những con
người tài năng.

-

Kết thúc thời gian 2 tháng thử việc, được đáp ứng đầy đủ các chế độ theo Bộ Luật lao động hiện
hành (BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn,…)

-

Ngoài ra, công ty còn nhiều phúc lợi hấp dẫn, chế độ khen thưởng cho các nhân viên đạt thành tích
tốt, chương trình vui chơi hè, khám sức khỏe định kỳ,…

-

Gửi CV cá nhân tự soạn về hòm thư: vieclam@vienthongtin.com
(Tiêu đề Email ghi rõ vị trí, họ tên và địa điểm mong muốn làm việc.
VD: KTV_HaNoi_NguyenVanA).

-

Thời gian nhận hồ sơ: ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển trước ngày 30/07/2016
Nguyễn Thị Yến Nguyệt
SĐT: 04 7300 2222 / ext 4736 hoặc 0947 027 579

Địa chỉ: phòng Nhân sự TIN số 51, ngõ 155 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
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