
 
 

TUYỂN DỤNG 

NV Vận Hành Khai Thác Và Ứng Cứu Thông Tin Hệ Thống 

Công nghệ thông tin - Làm Việc Tại Mobifone TpHcm 

 
Số lượng tuyển 01 

Giới tính  Nam 

Trình độ 

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên nghành : 

• Công nghệ thông tin 

• Điện tử viễn thông 

Mức lương 6.200.000 đồng 

Mô tả công việc 

-Thực hiện giám sát các hệ thống CNTT; 

-Thực hiện công tác hỗ trợ vận hành khai thác, ứng cứu sự cố trên 

các hệ thống CNTT; 

-Thực hiện công tác phối hợp triển khai nâng cấp, cập nhật hệ thống 

CNTT; 

-Thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống CNTT theo định kỳ; 

-Giám sát đối tác bảo hành, bảo dưỡng, vệ sinh các thiết bị CNTT, 

phòng máy chủ; 

-Trực ca  giám sát, xử lý cảnh báo hệ thống, thông báo cho quản trị 

hệ thống xử lý, hỗ trợ phòng chuyên gia; 

Yêu cầu công việc: 

 
- Chấp nhận làm theo ca 

Quyền lợi 

 

- BHYT, BHXH, 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  

*Văn phòng Công ty Trí Việt 

Số 52 Bàu Cát 2, Phường 14, Quận Tân Bình, TpHCM 

Điện thoại: 028.39493233 (ext 11) 

Email: tuyendung@triviethrd.com 

Thời gian 

Từ 15/05/2018 đến 31/05/2018 

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

hành chính tại văn phòng công ty Trí Việt hoặc gửi CV qua email 

tuyển dụng của công ty) 

  


