CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 3 CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 3 thuộc Tổng công ty Viễn thông MobiFone là doanh nghiệp
hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực Viễn thông, Công nghệ thông tin - Phân phối và bán lẻ - Đa
dịch vụ trên địa bàn các tỉnh thành Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi,
Bình Định thuộc khu vực miền Trung, do nhu cầu phát triển kinh doanh cần tuyển các chức danh với
yêu cầu cụ thể như sau:
1. Chức danh cần tuyển và địa điểm làm việc: Chuyên viên làm việc tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh
Quảng Nam
➢ Chuyên viên Công nghệ thông tin
▪ Quản trị vận hành hệ thống và bảo mật (có kiến thức về quản trị hệ thống mạng và máy chủ,
có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm trong xử lý các vấn đề về hệ thống);
▪ Quản trị cơ sở dữ liệu (có kiến thức phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu, kiến thức về lập trình);
▪ Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.
➢ Chuyên viên Truyền thông marketing
▪ Nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch cho các chương trình truyền thông;
▪ Triển khai các hình thức truyền thông: quảng cáo, xúc tiến bán/khuyến mãi, quan hệ công
chúng, sự kiện…
▪ Truyền thông các hoạt động, thông tin sản phẩm/dịch vụ của MobiFone;
▪ Xây dựng ý tưởng cho các chiến dịch marketing sáng tạo, phân tích dữ liệu marketing để xây
dựng các chiến lược marketing hiệu quả;
▪ Quản lý, xử lý khủng hoảng truyền thông;
▪ Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.
2. Yêu cầu:
▪ Trình độ chuyên môn:
➢ Đối với chuyên viên Công nghệ thông tin: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ
thông tin: Đại học công lập - hệ chính quy hoặc trường ngoài công lập thuộc nhóm 100
trường đại học tốt nhất Việt Nam hoặc trường nước ngoài thuộc nhóm 1000 trường đại
học tốt nhất.
➢ Đối với chuyên viên Truyền thông marketing: Tốt nghiệp Đại học công lập - hệ chính quy
chuyên ngành Kinh tế, có các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến truyền thông, marketing.
▪ Trình độ tiếng Anh: Trình độ B trở lên, ưu tiên thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: trình
độ TOEIC 450 trở lên, hoặc các chứng chỉ khác tương đương.
▪ Tuổi: dưới 35; có hộ khẩu tại địa phương hoặc cam kết làm việc lâu dài tại vị trí thi tuyển (nộp
trong hồ sơ dự tuyển).
▪ Ưu tiên nam giới.
3. Chế độ đãi ngộ:
▪ Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, năng động; được tham gia các khóa
bồi dưỡng (đào tạo) nâng cao kỹ năng, năng lực, nghiệp vụ;
▪ Được hưởng các chế độ đãi ngộ tương xứng: du xuân, nghỉ mát hè, được hưởng đầy đủ chế
độ chính sách về bảo hiểm theo quy định, được hưởng chế độ phúc lợi bảo hiểm sức khỏe đặc
biệt, khám sức khỏe định kỳ, trang bị đồng phục hàng năm, thưởng hoàn thành kế hoạch …;
▪ Ký Hợp đồng lao động chính thức với Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

4. Hồ sơ dự tuyển: Bìa hồ sơ ghi rõ: chức danh ứng tuyển, địa điểm đăng ký làm việc, địa chỉ, số
điện thoại liên lạc, email (nếu có). Hồ sơ dự tuyển gồm:
▪ Bản CV - Curriculum vitae bằng tiếng Việt, mô tả đầy đủ thông tin cá nhân, trình độ học vấn,
kinh nghiệm làm việc, các kỹ năng liên quan tới công việc ứng tuyển (ứng viên có thể gửi
trước bản CV đến địa chỉ email mobifone3.tuyendung@mobifone.vn);
▪ Đơn xin việc;
▪ Sơ yếu lý lịch khai rõ về nhân thân (có thể tự đánh máy), có xác nhận của chính quyền địa phương
nơi cư trú trong vòng 6 tháng trước ngày nộp hồ sơ (có dán ảnh);
▪ Phiếu khám sức khoẻ trong vòng 6 tháng trở lại (có dán ảnh);
▪ Bản sao công chứng: Bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại
ngữ, chứng chỉ tin học, …, chứng minh nhân dân và hộ khẩu. Giấy tờ chứng nhận kinh nghiệm
công tác (nếu có) và 04 ảnh 4x6 mới nhất trong vòng 6 tháng.
5. Thông tin liên quan:
Nơi nhận hồ sơ: Phòng Tổng hợp Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 3, địa chỉ: 586 Nguyễn
Hữu Thọ, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, điện thoại: 0236.3650003.
Thời hạn nhận hồ sơ:
Kể từ ngày 09/5/2022 đến 22/5/2022.
Thời gian thi tuyển:
Dự kiến tháng 5/2022.
Hình thức tuyển dụng: Qua 3 vòng tuyển chọn
▪ Vòng 1: Sơ tuyển theo hồ sơ (Thí sinh không qua vòng 1 sẽ không được thông báo kết quả và
không trả lại hồ sơ).
▪ Vòng 2: Thi viết.
▪ Vòng 3: Thi vấn đáp (chỉ dành cho thí sinh đã được tuyển chọn sau vòng 2).

