TUYỂN DỤNG

Thông tin công ty

Tuyển dụng
Số lượng người
Thông Tin Về Mô
Tả Công Việc ( Job
Description)

Thông Tin Job
Tuyển Dụng (Job
Requirement)

Công ty Cổ Phần Phân Phối Việt Nét
Địa Chỉ: 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, HCM
Website: https://www.vietnetco.vn
Kỹ sư tư vấn & triển khai
01
- Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng/ đối tác, đầu mối thu thập thông
tin, phối hợp với chuyên gia của hãng để cung cấp dịch vụ hỗ
trợ kỹ thuật cấp độ cao hơn
- Lập tài liệu chuyển giao công nghệ (tài liệu vận hành, cài đặt)
cho khách hàng và đối tác. Thực hiện đào tạo chuyển giao công
nghệ khi được yêu cầu.
- Cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp:
o Khảo sát, phân tích và thiết kế hệ thống
o Tư vấn & Triển khai giải pháp kỹ thuật
o Troubleshooting và tối ưu hệ thống
- Nghiên cứu các công nghệ, giải pháp mới theo yêu cầu công ty
-

Quyền lợi được
hưởng

-

Hồ sơ ứng tuyển

Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngành CNTT
Giới tính: Nam/ Nữ
Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ trung cấp cho 4 kỹ năng, hoặc
TOEIC 650
Có kiến thức về networking
Có kiến thức về bảo mật là lợi thế
Ứng viên có chứng chỉ sau đây hoặc cao hơn là một lợi thế:
Cisco (CCNA), Juniper (JNCIA), HP (HP ASE FlexNetwork
Integrator).
Ứng viên có chứng chỉ liên quan đến bảo mật là lợi thế (CEH,
CCNA-S,…)
Cơ hội làm việc trong môi trường năng động, thân thiện và có
cơ hội phát triển năng lực bản thân
Du lịch nước ngoài/ trong nước theo quy định công ty
Thưởng cuối năm và các ngày lễ, tết theo quy định
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định và
các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty.
Gửi CV kèm ảnh về email ngan.kieu@vietnetco.vn

