
 

 
TUYỂN DỤNG 

Nhân viên Hỗ Trợ Văn Phòng Tổng Hợp Làm Việc  

Tại Mobifone Quận 10 – Tp.HCM 

 
Số lượng tuyển 01 

Giới tính  Nữ 

Trình độ 
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên các ngành Kinh tế, Quản trị 

kinh doanh, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Marketing 

Mức lương 5.000.000 – 7.000.000 đồng 

Mô tả công việc 

- Nhập dữ liệu các hồ sơ nghiệm thu, thanh toán để quản lý cơ sở hạ 

tầng mới được đầu tư. 

- Nhập dữ liệu nghiệm thu cơ sở hạ tầng của các dự án đầu tư, dự án 

phát triển mạng. 

- Theo dõi, nhập số liệu, lập báo cáo về các pha phát triển mạng. 

- Nhập dữ liệu và thống kê số liệu kế toán. 

- Nhập dữ liệu và thống kê số liệu nhân sự, tiền lương. 

- Nhập dữ liệu và thống kê số liệu theo yêu cầu của các bộ phận 

khác. 

- Hỗ trợ các bộ phận tiếp nhận, xử lý chứng từ, hồ sơ. 

- Thực hiện các công việc hỗ trợ khác khi có yêu cầu. 

Yêu cầu công việc: 

 

- Kỹ năng vi tính văn phòng tốt 

- Giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn 

- Làm việc tại MobiFone Quận 10 

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 08/07/2019 đến 31/07/2019 

(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) 

 


