Trung tâm mạng lưới MobiFone miền
Trung thuộc Tổng Công ty Viễn thông
MobiFone là đơn vị thực hiện công tác
quản lý, vận hành, khai thác mạng
Viễn thông trên phạm vi các tỉnh miền
Trung và Tây Nguyên, có trụ sở đặt tại
thành phố Đà Nẵng, do nhu cầu phát
triển cần tuyển dụng nhân sự với yêu
cầu cụ thể như sau:

1

CHC DANH CN TUYN, TRÌNH Đ YÊU CU
CHC DANH

01

Chuyn vin v n hành khai thác và
ng cu th ng tin mng vi n th ng.

02

MÔ T CÔNG VIC
V n hành khai thác và ng cu th ng tin mng vi n
th ng ti a bàn các t nh Qung Tr, TT Hu, Đà
Nng, Qung Nam, Qung Ngi, Bnh Đnh, Ph Yn,
Khánh Ha, Đk Lk, Đk N ng, Gia Lai, Kon Tum.

TRÌNH Đ YÊU CU

03

2

+ Tt nghip các trng Đi hc c ng l p – H chnh quy hoc Đi hc FPT – H chnh quy, chuyn ngành
Đin t Vi n th ng/C ng ngh th ng tin.
+ u tin nhng ng vin c chng ch quc t v truyn dn ca Cisco, Juniper.
+ Trnh  ting Anh: Trnh  Anh vn B tr ln ( u tin TOEIC 450 tr ln hoc tng ng).

CÁC YÊU CU CHUNG KHÁC
Tui i di 35, u tin nam gii và nhng ng vin c h khu thng tr ti a phng ng k d
tuy n.

3 QUYN LI ĐC HNG
01

Đc làm vic trong m i trng chuyn
nghip, nng ng và nh hng l trnh
hc t p theo các chng ch quc t 
phát tri n ngh nghip, nng cao kin thc.

03

Đc hng ch  in thoi lin lc
nghip v cho CBCNV và các ch  u
i khi s dng các dch v ca
MobiFone.

02

Ch  phc li hp dn: c tham gia các
chng trnh bo hi m sc kho ti các
C ng ty Bo hi m ln, c uy tn (Bo Minh,
Bo hi m hàng kh ng, PVI,…); c du h,
du xun trong và ngoài nc;…

4 HÌNH THC TUYN DNG
VÒNG 1

1

S tuy n, phn loi h s d tuy n.
VÒNG 2

2

Thi vit Chuyn m n.

01

3

5

02

VÒNG 3

Thi vn áp.

H S D TUYN

Ba h s ghi r: h tn, các a bàn ng tuy n, a ch , email và s in thoi lin lc. H s

03
01

02

ĐN XIN VIC

ĐN CAM KT

Đn xin vic vit tay
(C ghi r quá trnh
hc t p, kinh
nghim c ng tác,
các a bàn ng
tuy n).

Đn cam kt vit tay làm
vic lu dài ti thi u 05
nm ti a phng ni
d tuy n trong trng
hp kh ng c h khu
thng tr ti a
phng ng k d
tuy n và sn sàng iu
chuy n qua các a bàn
khác khi c yu cu.

04

03

S YU LÝ LCH
S yu l lch khai theo mu s
yu l lch xin thi tuy n vic làm
ti Trung tm mng li
MobiFone min Trung, c xác
nh n ca chnh quyn a phng
ni c tr trong vng 6 tháng
trc ngày np h s (c dán
nh). Mu ti v ti ng dn:
https://drive.google.com/file/d/14ftxfHq3dYEGjnV0nPkkeuYK2uv792BA/view?usp=shari
ng

PHIU KHÁM SK
Phiu khám sc
kho trong
vng 6 tháng
tr li (c dán
nh).

05

BNG CP
Bng tt nghip i
hc, bng i m tt
nghip i hc, chng
ch ngoi ng, chng
ch tin hc, chng
minh nhn dn và h
khu, giy t chng
nh n kinh nghim
c ng tác (nu c) (Tt
c là bn sao c c ng
chng).

06

NH TH
04 nh 4x6
mi nht
trong vng 6
tháng.

6 THÔNG TIN LIÊN QUAN
NI NHN H S: T Nhn s Phng T chc - Hành chnh - Trung
tm mng li MobiFone min Trung,
a ch : Đng s 2, KCN Đà Nng, P.
An Hi Bc, Q. Sn Trà, Tp Đà Nng.
Đin thoi: 0236.3932977 (Nh n h
s trc tip hoc qua ng bu in
theo du ngày gi).

THI HN NHN
H S: K t ngày
27/01/2021 n ht
ngày 21/02/2021

THI GIAN THI TUYN:
Tháng 3/2021.

