COÂNG TY COÅ PHAÀN THÖÔNG MAÏI – DÒCH VUÏ BEÁN THAØNH
Truï sôû chính: 2-4 Lưu Văn Lang, P.Beán Thaønh, Q1, TPHCM
ÑT: (028) 38.223.390

Fax: (028) 38.291.389

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG
1. Vị trí cần tuyển:

Nhân viên IT

2. Số lượng tuyển: 01
3. Mô tả công việc:
-

Quản trị website.

-

Hỗ trợ người dùng xử lý các lỗi liên quan đến máy tính, mạng máy tính, phần mềm ứng dụng.

-

Vận hành, quản trị toàn bộ hệ thống mạng, hệ thống mail cty, tổng đài điện thoại…

-

Đề xuất các phương án bảo trì, nâng cấp hệ thống, thay đổi dịch vụ theo yêu cầu nếu có.

-

Tham gia vào các dự án ứng dụng CNTT cho doanh nghiệp..

-

Thực hiện các yêu cầu CNTT theo chức năng khác được phân công.

4. Yêu cầu chung:
-

Nam, nữ từ 32 tuổi trở xuống.

-

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học CNTT, chuyên ngành Mạng máy tính hoặc tương đương.

-

Có chứng chỉ quốc tế về mạng máy tính của Microsoft, Cisco là một lợi thế.

-

Ưu tiên ứng viên đã từng làm qua các công việc IT Support hoặc System Administrator.

-

Chủ động trong công việc, có khả năng làm việc độc lập.

5. Lương và chế độ chính sách:
-

Lương thoả thuận, trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

-

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

-

Được hưởng các chế độ phúc lợi công ty: khen thưởng các dịp lễ tết, du lịch, cưới hỏi, ốm đau...

-

Được nghỉ 12 ngày phép / năm và nghỉ các ngày lễ tết theo quy định của Luật lao động.

-

Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện...

6. Hồ sơ xin việc gồm:
-

Đơn xin việc, Sơ yếu lý lịch, Giấy khám sức khỏe, sổ hộ khẩu, CMND, 02 ảnh 4x6, các bằng cấp

có liên quan.
7. Địa điểm nộp hồ sơ:
-

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Quản trị Nhân sự (địa chỉ: lầu 4, 2-4 Lưu Văn Lang, P. Bến Thành,

quận 1)
-

Liên hệ: chị Thu Vân, ĐT 0918515355 – 38223390 ( Số nội bộ: 557 )

8. Hạn nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo (03/7/2018) đến khi tuyển được nhân viên.

