
CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG MIỀN BẮC 

(Đối tác độc quyền của FPT Telecom) 

TUYỂN DỤNG 
1. Nhân viên kỹ thuật triển khai dịch vụ viễn thông tại Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nội 

MÔ TẢ CV: 

- Triển khai lắp đặt đường truyền cáp viễn thông và dịch vụ cho các khách hàng của FPT 

Telecom. 

- Tiến hành kiểm tra, sửa chữa tín hiệu đường dây khi có sự cố phát sinh. 

- Cài đặt và hướng dẫn khách hàng sử dụng các dịch vụ đi kèm khác do FPT Telecom 

cung cấp cho khách hàng.  

2. Nhân viên hỗ trợ dịch vụ viễn thông tại nhà khách hàng (Hà Nội) 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Hỗ trợ trực tiếp tại địa chỉ nhà khách hàng các vấn đề về mạng Internet, dịch vụ viễn 

thông do FPT Telecom cung cấp (như: không vào được web, thiết bị modem không có 

tín hiệu, hệ thống mạng Lan lỗi, không sử dụng được dịch vụ truyền hình,…) 

- Bảo hành, bảo trì thiết bị cho khách hàng. 

- Xử lý thông tin, hỗ trợ kỹ thuật cho các bộ phận trong Công ty. 

 

YÊU CẦU CHUNG: 

-     Nam, có sức khỏe tốt, tuổi từ 20 - 30 

-     Tốt nghiệp trường trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành Điện tử viễn thông, 

Điện – Điện tử, Công nghệ thông tin ( từ cao đẳng trở lên đối với Kỹ thuật viên). 

-     Có khả năng giao tiếp 

-     Trung thực, chăm chỉ, chịu được áp lực công việc 

-     Đối với vị trí Kỹ thuật viên, ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ về mạng máy tính 

(CCNA, MCSA, MCITP…) 

-     Có phương tiện đi lại (xe máy) 

QUYỀN LỢI CHUNG: 

-     Công việc ổn định. 

- Mức lương từ 5 triệu/tháng trở lên (trả theo năng lực và hiệu quả công việc) 

- Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN…theo luật LĐ hiện hành & phúc lợi đi kèm 

của Công ty. 

- Được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao 

- Làm việc tại môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển và thăng tiến 

 

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

Phòng nhân sự - Số 51 ngõ 155 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội. 

SĐT: 04 73002222 - máy lẻ: 4736 / 4747 

Mrs. Nguyệt: 0947 027 549 or Ms. Hà: 0977 277 594 

Email: tuyendung@vienthongtin.com 

Website: vienthongtin.com 

Fanpage: @tuyendung.vienthongtin 

 



CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG MIỀN BẮC 

(Đối tác độc quyền của FPT Telecom) 

TUYỂN DỤNG 
1. Nhân viên kỹ thuật triển khai hạ tầng viễn thông tại Hà Nội 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

-    Lắp đặt đài trạm viễn thông. 

-    Chuyển đổi hạ tầng mạng viễn thông. 

-    Thực hiện công tác nghiệm thu hoàn ứng vật tư. 

-    Phối hợp với các bộ phận liên quan xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai. 

2. Nhân viên kỹ thuật bảo trì hạ tầng viễn thông tại Hà Nội 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  

-     Bảo trì định kỳ nhà trạm (làm vệ sinh hoặc thay thế thiết bị hư hỏng trong nhà trạm) 

-     Cấp tín hiệu cho các đường truyền viễn thông 

-     Xử lý các sự cố liên quan đến nhà trạm (như: Down Card, xửlý modun, nguồn Dongah, 

Enatel, chạy máy nổ,…) 

-     Xử lý sự cố ngoại vi liên quan đên cáp viễn thông ( treo cáp, hạ ngầm cáp,...) 

-     Đo kiểm, hàn nối cáp gốc (cáp quang nhiều sợi) 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

Phòng nhân sự - Số 51 ngõ 155 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội. 

SĐT: 04 73002222 - máy lẻ: 4736 / 4747 

Mrs. Nguyệt: 0947 027 549 or Ms. Hà: 0977 277 594 

Email: tuyendung@vienthongtin.com 

Website: vienthongtin.com 

Fanpage: @tuyendung.vienthongtin 

 

YÊU CẦU CHUNG: 

-    Nam, có sức khỏe tốt, tuổi từ 21 - 30 

-    Tốt nghiệp trung cấp trở lên lĩnh vực điện tử - viễn thông, điện, CNTT 

-    Có tư duy, không ngại áp lực, chăm chỉ, trung thực, nhanh nhẹn 

-    Có phương tiện di chuyển ( xe máy ) 

-    Sẵn sàng đi công tác Tỉnh 

-    Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm các công việc tương tự hoặc có kinh 

nghiệm giám sát thi công ngoại vi - đài trạm) 

QUYỀN LỢI CHUNG: 

-     Công việc ổn định. 

- Mức lương chính thức từ 5 triệu/tháng trở lên 

- Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN…theo luật LĐ hiện hành & phúc lợi đi kèm 

của Công ty. 

- Được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao 

- Làm việc tại môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển và thăng tiến 

 

 

 


