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1. Thông tin Công ty:
Công ty TNHH PROXCAD thành lập năm 2014 với lĩnh vực hoạt động xây dựng công trình.
Chúng tôi đã và đang tích cực tham gia vào lĩnh vực xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng ngầm, công trình
ngầm tiện ích, GIS mạng viễn thông.
Website: http://www.proxcad.com
2. Vị trí tuyển dụng: NHÂN VIÊN GIS – MẠNG VIỄN THÔNG
3. Số lượng tuyển dụng: 20 nhân viên
4. Mô tả công việc:
- Thiết kế hạ tầng viễn thông trên phần mềm chuyên dụng.
- Thiết kế hạ tầng mạng cáp quang.
- Lên phương án quy hoạch và tối ưu hạ tầng mạng viễn thông, mạng truyền dẫn…
- Dự toán công trình hạ tầng mạng: Tính nguyên vật liệu, lập biểu mẫu…
- Tuân thủ các qui trình, qui định và tiêu chuẩn kỹ thuật của Ngành, Công ty và Khách hàng.
5. Yêu cầu:
- Tốt nghiệp CĐ, ĐH các ngành: Công nghệ Môi trường, Công nghệ GIS, Viễn thông, Điện, Điện
t , Xây dựng, M ng m y t nh, Quy ho ch, Họa Viên Kiến Trúc, Cơ kh …
- Giỏi s dụng phần mềm Autocad, Tiếng Anh là lợi thế lớn.
- Ưu tiên cho sinh viên mới Tốt nghiệp.
- Yêu thích công việc thiết kế bản vẽ.
- Kỹ năng làm việc nhóm, hợp tác tốt.
- Tinh thần trách nhiệm cao, làm việc độc lập và chủ động trong công việc.
- Thời gian làm việc 44h/tuần: Bắt đầu công việc từ trưa cho đến tối.
- Yêu cầu cao: Chất lượng - Số lượng - Thời gian hoàn thành công việc.
- Địa điểm làm việc: Quận Tân Bình, TP. HCM
6. Quyền lợi:
- Cơ hội xây dựng và phát triển nghề nghiệp bền vững với Công ty.
- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của pháp luật và của Công ty.
- Tham gia các chương trình đào tạo, chia sẽ kinh nghiệm bởi chuyên gia.
- Lương, thưởng theo hiệu quả công việc.
7. Liên hệ:
Hồ sơ xin việc bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh gửi qua Email: tuyendung@proxcad.com.
Điện thoại: 0283 942 133 gặp Hạnh
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