
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  CH�C DANH C�N TUY�N, TRÌNH Đ� YÊU C�U

2   CÁC YÊU C�U CHUNG KHÁC

Tu�i ��i d��i 35, �u ti�n nam gi�i và nh�ng �ng vi�n c� h� kh�u th��ng tr� t�i ��a ph��ng ��ng k� d� 
tuyn.

Chuy�n vi�n v�n hành khai thác và 
�ng c�u th�ng tin m�ng vi
n th�ng.

CH�C DANH
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V�n hành khai thác và �ng c�u th�ng tin m�ng vi
n 
th�ng t�i ��a bàn các t	nh Qu�ng Tr�, TT Hu�, Đà 
N�ng, Qu�ng Nam, Qu�ng Ng�i, B�nh Đ�nh, Ph� Y�n, 
Khánh H�a, Đ�k L�k, Đ�k N�ng, Gia Lai, Kon Tum.

MÔ T� CÔNG VI�C

03
+ T�t nghi�p các tr��ng Đ�i h�c c�ng l�p – H� ch�nh quy ho�c Đ�i h�c FPT – H� ch�nh quy, chuy�n ngành 
Đi�n t� Vi
n th�ng/C�ng ngh� th�ng tin.
  +  u ti�n nh�ng �ng vi�n c� ch�ng ch	 qu�c t� v truyn d�n c�a Cisco, Juniper.
  + Tr�nh �� ti�ng Anh: Tr�nh �� Anh v�n B tr� l�n ( u ti�n TOEIC 450 tr� l�n ho�c t��ng ���ng).

TRÌNH Đ� YÊU C�U
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3   QUY�N L�I Đ��C H��NG

4   HÌNH TH�C TUY�N D�NG

1
VÒNG 1

2

3

S� tuyn, ph�n lo�i h� s� d� tuyn.

Thi vi�t Chuy�n m�n.

Thi v�n �áp.

Đ��c làm vi�c trong m�i tr��ng chuy�n 
nghi�p, n�ng ��ng và ��nh h��ng l� tr�nh 
h�c t�p theo các ch�ng ch	 qu�c t� � 
phát trin ngh nghi�p, n�ng cao ki�n th�c.

Ch� �� ph�c l�i h�p d�n: ���c tham gia các 
ch��ng tr�nh b�o him s�c kho� t�i các 
C�ng ty B�o him l�n, c� uy t�n (B�o Minh, 
B�o him hàng kh�ng, PVI,…); ���c du h�, 
du xu�n trong và ngoài n��c;…
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Đ��c h��ng ch� �� �i�n tho�i li�n l�c 
nghi�p v� cho CBCNV và các ch� �� �u 
��i khi s� d�ng các d�ch v� c�a 
MobiFone.
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VÒNG 2

VÒNG 3

5  H� S� D� TUY�N

B�a h� s� ghi r�: h� t�n, các ��a bàn �ng tuyn, ��a ch	, email và s� �i�n tho�i li�n l�c. H� s� 

01 02 04 05

Đ�N XIN VI�C Đ�N CAM K�T 

Đ�n xin vi�c vi�t tay 
(C� ghi r� quá tr�nh 
h�c t�p, kinh 
nghi�m c�ng tác, 
các ��a bàn �ng 
tuyn).

Đ�n cam k�t vi�t tay làm 
vi�c l�u dài t�i thiu 05 
n�m t�i ��a ph��ng n�i 
d� tuyn trong tr��ng 
h�p kh�ng c� h� kh�u 
th��ng tr� t�i ��a 
ph��ng ��ng k� d� 
tuyn và s�n sàng �iu 
chuyn qua các ��a bàn 
khác khi c� y�u c�u.

S� Y�U LÝ L�CH 

S� y�u l� l�ch khai theo m�u s� 
y�u l� l�ch xin thi tuyn vi�c làm 
t�i Trung t�m m�ng l��i 
MobiFone min Trung, c� xác 
nh�n c�a ch�nh quyn ��a ph��ng 
n�i c� tr� trong v�ng 6 tháng 
tr��c ngày n�p h� s� (c� dán 
�nh). M�u t�i v t�i ���ng d�n:
https://drive.google.com/-
file/d/14ftxfHq3dYEGjnV0nPk-
keuYK2uv792BA/view?usp=shari
ng

PHI�U KHÁM SK

Phi�u khám s�c 
kho� trong 
v�ng 6 tháng 
tr� l�i (c� dán 
�nh).

�NH TH�

04 �nh 4x6 
m�i nh�t 
trong v�ng 6 
tháng.

B�NG C�P

B�ng t�t nghi�p ��i 
h�c, b�ng �im t�t 
nghi�p ��i h�c, ch�ng 
ch	 ngo�i ng�, ch�ng 
ch	 tin h�c, ch�ng 
minh nh�n d�n và h� 
kh�u, gi�y t� ch�ng 
nh�n kinh nghi�m 
c�ng tác (n�u c�) (T�t 
c� là b�n sao c� c�ng 
ch�ng). 
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6  THÔNG TIN LIÊN QUAN

N�I NH�N H� S�: T� Nh�n s� - 
Ph�ng T� ch�c - Hành ch�nh - Trung 
t�m m�ng l��i MobiFone min Trung, 
��a ch	: Đ��ng s� 2, KCN Đà N�ng, P. 
An H�i B�c, Q. S�n Trà, Tp Đà N�ng. 
Đi�n tho�i: 0236.3932977 (Nh�n h� 
s� tr�c ti�p ho�c qua ���ng b�u �i�n 
theo d�u ngày g�i).

TH�I H�N NH�N 
H� S�:  K t� ngày 
27/01/2021 ��n h�t 
ngày 21/02/2021

TH�I GIAN  THI TUY�N:        
Tháng 3/2021.




