FPT TELECOM KHÁNH HÒA THÔNG BÁO
TUYỂN DỤNG
Do nhu cầu mở rộng thị trường, phát triển kinh doanh FPT TELECOM Khánh Hòa
tuyển dụng bổ sung các vị trí sau :
1. Nhân viên Kỹ Thuật dịch vụ Viễn Thông
2. Nhân viên Kinh Doanh dịch vụ Viễn Thông
3. Nhân viên thu phí DV Internet và truyền hình
4. Nhân viên dịch vụ Khách Hàng
5. Sinh viên thực tập

- Số lượng : 20 Nam
- Số lượng : 20 Nam
- Số lượng : 4 Nam/Nữ
- Số lượng : 2 Nữ
- Số lượng : 20 Nam

* Yêu cầu :
- Vị trí 1 : Nhân viên kỹ thuật
+ Có sức khỏe tốt, tuổi từ 19 – 30
+ Tốt nghiệp Trung Cấp, Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành Điện tử Viễn thông,
Công nghệ thông tin, Mạng máy tính, Điện – Điện công nghiệp, Điện tử Công
nghiệp
+ Ứng viên có kinh nghiệm sửa chữa, lắp đặt hạ tầng viễn thông, Internet, điện lực,
truyền hình cáp…là một lợi thế.
+ Mức lương : 4.000.000 – 10.000.000
- Vị trí 2: Nhân viên kinh doanh
+ Tốt nghiệp THPT trở lên, từ 18 – 26 tuổi
+ Đam mê kinh doanh, có kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin, mạng Internet
+ Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục
+ Nhanh nhẹn, linh hoạt, giải quyết tình huống tốt
+ Ngoại hình dễ nhìn, không nói ngọng, nói lắp
+ Nơi làm việc : Nha Trang, Cam Ranh, Vạn Ninh
+ Mức lương : 5.000.000 – 20.000.000
- Vị trí 3 : Nhân viên thu phí
+ Tốt nghiệp THPT trở lên, từ 25 đến 45 tuổi
+ Hộ khẩu Nha Trang hoặc vùng lân cận
+ Có xe máy, điện thoại Smartphone
+ Thông thạo địa bàn, có kinh nghiệm giao nhận, thu tiền tại nhà
+ Có kỹ năng giao tiếp tốt
+ Tính tình thật thà, cẩn thận, chịu khó, kiên nhẫn
+ Mức lương : 4.000.000 -10.000.000

- Vị trí 4 : Nhân viên dịch vụ khách hàng
+Tốt nghiệp Đại Học các khối nghành Kinh tế
+ Nhanh nhẹn, linh hoạt, giải quyết tình huống tốt, có kinh nghiệm trong việc
chăm sóc khách hàng
+ Ngoại hình dễ nhìn, không nói ngọng, nói lắp, giao tiếp với khách hàng tự tin
+ Chấp nhận công việc áp lực cao.
+ Các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngành hàng tiêu dùng, Viễn Thông
là một lợi thế.
+ Có tuổi đời từ 22 đến 25 tuổi.
+ Mức lương : 4.000.000 - 7.000.000
- Vị trí 5 : Sinh viên thực tập
+ Sinh viên năm cuối tất cả các khối nghành, ưu tiên khối kinh doanh, kỹ thuật
* Quyền lợi được hưởng :
- Mức lương và thu nhập hấp dẫn
- Được tham gia các khóa đào tạo về sản phẩm và kỹ năng.
- Chế độ khen thưởng và phúc lợi phong phú (lương tháng 13, lương nghỉ mát,
thưởng kinh doanh cuối năm)
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp
- Cơ hội đào tạo, phát triển và thăng tiến
- Các chế độ theo Luật lao động hiện hành
- Bảo hiểm FPT Care cho cán bộ nhân viên và người thân (được khám chữa bệnh
miễn phí tại bất kỳ cơ sơ y tế nào theo quyền lợi bảo hiểm - áp dụng cho vị trí 2)
- Nhiều hoạt động vui chơi thể thao và tổng hội phong phú
- Và các đãi ngộ khác của công ty như được ưu đãi về giá khi sử dụng, mua các sản
phẩm, dịch vụ của FPT,…
* Thông tin liên hệ :
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại: Tầng 2, Tòa nhà 42, Lê Thành Phương, Nha Trang,
Khánh Hòa.
hoặc liên hệ Ms.Nhân 0977 285 448 - Email : NhanNT28@fpt.com.vn

