
 
 

TUYỂN DỤNG 

Nhân viên Công nghệ thông tin  

(Làm việc tại MobiFone Đồng Nai) 

 
Giới tính Nam 

Trình độ Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên nghành: Công nghệ thông tin  

Mức lương 5.400.000 đồng 

Mô tả công việc 

- Hỗ trợ cài đặt hệ điều hành, các ứng dụng tin học văn phòng phục 

vụ sản xuất kinh doanh theo yêu cầu 

- Hỗ trợ giám sát công tác triển khai kết nối mạng khi có người dùng 

mới hoặc quy hoạch lại chỗ làm việc 

- Hỗ trợ triển khai lắp đặt, cài đặt thiết bị tin học theo yêu cầu 

- Lưu, tổng hợp, báo cáo kết quả các việc hỗ trợ, xử lý theo mẫu biểu 

qua phần mềm được cung cấp. 

Yêu cầu công việc: 

 

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin 

- Biết ngôn ngữ SQL, một trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle, 

SQL Server. 

- Nắm được công nghệ và các kỹ năng lập trình JAVA, JBOSS, 

BOOTSTRAP, ORACLE 

- Có kiến thức về ORACLE, JAVA, JBOSS, BOOTSTRAP 

- Làm việc tại Tp.Biên Hòa - Đồng Nai 

Quyền lợi 

 

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN 

- Thưởng cuối năm 

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp 

Yêu cầu hồ sơ 

 

- Đơn xin việc làm. 

- Sơ yếu lý lịch. 

- Bảng điểm quá trình học tập 

- Bản sao hộ khẩu, CMND và các bằng cấp có liên quan. 

- Giấy khám sức khỏe. 

- 2 hình 3 x 4 

Nộp hồ sơ tại địa 

chỉ 

Nộp hồ sơ trực tiếp về địa chỉ: 52 Bàu Cát 2, P.14, Q.Tân Bình, 

TpHCM hoặc gửi CV về email tuyendung@triviethrd.com 
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