
 
 

TUYỂN DỤNG 

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Bảo Dưỡng Trạm BTS 

Làm Việc Tại MobiFone Tp.HCM 
Giới tính Nam 

Trình độ Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên nghành: 
          . Điện Công Nghiệp/ Điện – Điện tử/  Điện tử viễn thông 

Mức lương 5.000.000 – 7.000.000 đồng 

 

 

 

 

 

 

 

Mô tả công việc 

- Theo dõi các cảnh báo mất điện lưới và điều phối việc Ứng cứu 

thông tin nguồn điện cho các trạm. 

- Tham gia bảo dưỡng BTS, truyền dẫn. 

- Theo dõi, đề nghị phương án sữa chữa và theo dõi xử lý các tồn tại 

về phụ trợ. 
- Tham gia giám sát việc lắp đặt, di dời thiết bị. 

- Giám sát việc bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị phụ trợ. 

- Thực hiện các công việc phát triển mạng: kéo cáp, đấu nối, hỗ trợ 

phát sóng, xử lý tồn tại sau phát sóng. 
- Cập nhật dữ liệu thiết bị, tài sản tại trạm và thiết bị tại kho 

- Thực hiện các công việc phát sinh trên địa bàn 

- Đảm bảo tiến độ công việc được giao từ tổ trưởng. 

- Đảm bảo điều kiện hoạt động cho các thiệt bị trên trạm an toàn, 

hiệu quả, khắc phục nhanh các sự hư hỏng, sự cố xảy ra 

- Giám sát các công việc được giao. 

Yêu cầu công việc: 
 
- Không sợ độ cao 

 

Quyền lợi 
- BHYT, BHXH 

- 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 

VPĐD Cty Trí Việt: 52 Bàu Cát 2, P.14, Q.Tân Bình, TpHCM 

• Điện thoại: 028.39493233(ext 11) – gặp Ms.Ngọc 

• Email: tuyendung@triviethrd.com – /triviethrd 

• Website: www.triviethrd.com 

Thời gian 
(Ứng viên đến nộp hồ sơ trực tiếp từ thứ hai đến thứ sáu trong giờ 

hành chính) 
 

Công ty thường xuyên tuyển dụng vị trí này hàng tháng, nên các bạn quan tâm vui 

lòng chủ động liên hệ về công ty. Xin cảm ơn 
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