
 
 
 

 

IT ENGINEER FRESHER 
 

 
Tuyển Kỹ sư IT - TPS Software 
Nơi làm việc : Toà Waseco , Số 10 Phổ Quang, P02, Q. Tân Bình, TP.HCM 

 
MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 
- Xác định, chuẩn đoán và giải quyết vấn đề của người dùng khi sử dụng máy tính, phần mềm, 
phần cứng, Internet..  
(Identify, diagnose and solve user problems when using computers, software, hardware, 
networks and the Internet.) 
 
- Đảm bảo việc sửa chữa đúng hạn các thiết bị được bảo hành, bảo trì từ nhà cung cấp theo 
thỏa thuận dịch vụ, hợp đồng.  
(Ensure the timely repair of equipment is warranted, maintained from the supplier under the 
service agreement, contract.) 
 
- Thực hiện việc cài đặt Window 10, Microsoft Office, và các phần mềm có liên quan, tạo user 
account, cấu hình Mail-Outlook khi có người dùng mới 
(Install Window 10, Microsoft Office and related software, create user account, mail-outlook 
for newcomer) 
 
- Hỗ trợ cài đặt mạng nội bộ, hệ thống cáp và các thiết bị mạng.  
(Support installation of intranet, cabling and network devices.) 
 
- Phối hợp với các nhân sự trong bộ phận CNTT trong việc tạo ra các tài liệu hướng dẫn sử 
dụng máy tính, phần mềm cho người dùng  
(Create a guide document computer, software for end-user) 
 
- Cài đặt, kết nối máy in cho người dùng.  
(Setup, config printer for end-user) 
 
- Xử lý lỗi, hỗ trợ người dùng, tư vấn nâng cấp hệ thống hoặc thiết bị thay thế.  
(Solved trouble, support end-user, support upgrade software, equipment) 
 
- Có kinh nghiệm xử lý sự cố, cấu hình Switch Cisco Layer 2-3, Firewall Fortinet… 
(Experienced in troubleshooting & config-setup related to Switch Cisco Layer 2-3, Firewall 
Fotinet..) 
 
- Có kinh nghiệm xử lý sự cố liên quan đến Window Server, Domain Controller, DHCP, DNS. Có 
hiểu biết, cài đặt, cấu hình Linux Server: Centos, Ubuntu, Debian là điểm cộng; nếu chưa sẽ 
được đào tạo bài bản. 
(Experienced in troubleshooting related to Window Server, Domain Cotroller, DHCP, DNS. Have 
knowledge, setup, config Linux Server: Centos, Ubuntu, Debian... is plus ) 



 
- Bảo trì, bảo dưỡng máy tính, các thiết bị CNTT theo định kỳ. 

(Maintain computers and IT equipment periodically.) 

 
- Nghiên cứu và triển khai các tools, ứng dụng phục vụ cho công việc. 

(Research and implement tools and applications for work.) 

 
- Hàng tuần báo cáo công việc, các sự cố cho Trưởng bộ phận 
(Weekly report for the Head of Department) 
 
- Tham gia các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận 
(Participate in other jobs as required by the Head of Department) 
 
- Sẽ được đào tạo nghiệp vụ từ Trưởng bộ phận 

(Professional training from Head of Department) 
 
YÊU CẦU CÔNG VIỆC: 
 

- Nam, sinh viên mới hoàn thành bài luận, dưới 1 năm kinh nghiệm. Có thể đi làm full-
time. 

- Tốt nghiệp: Cao Đẳng, Đại Học 
- Trung thực, hòa đồng, nhiệt huyết, có trách nhiệm và chủ động trong công việc. 
- Có tinh thần ham học hỏi, tìm tòi những giải pháp, công nghệ mới để áp dụng vào công 

việc thực tế cho hiệu quả hơn. 
- Tiếng Anh: Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành là một lợi thế. 

 
Thời gian làm viêc: 

Từ thứ 2 - 6 (08:30 – 18:00), nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi (12:00-13:00pm) 
 
PHÚC LỢI 

 

 Cơ hội được làm việc với các đồng nghiệp giỏi, nhiều kinh nghiệm, trong 1 môi trường 
năng động và phát triển nhanh 

 Nhiều cơ hội phát triển kỹ năng và kinh nghiệm thông qua các chương trình đào tạo và 
tư vấn 

 Cơ hội làm với khách hàng nước ngoài và nâng cao trình độ ngoại ngữ. 

 Các hoạt động team-building hàng quý cũng như các câu lạc bộ thể thao (bóng đá, bida, 
cầu lông…) 

 Du lịch hàng năm với toàn thể nhân viên và các hoạt động ngoại khoá khác 

 Gói bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ toàn diện 

 Tất cả các chế độ khác theo qui định của luật lao động Việt Nam 

 Miễn phí snacks và nước uống trong văn phòng 

 
Ứng cử viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến cho recruitment@tpssoft.com 
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