
 

 

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP -VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 

VIETTEL PHÚ THỌ 
 

Viettel là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông  

và Công nghệ thông tin hàng đầu tại Phú Thọ. Nhằm phục 

vụ chiến lược phát triển và chuyển đổi số tại tỉnh Phú Thọ, 

Viettel cần tuyển dụng các ứng viên cho vị trí sau: 
 

I. CHỨC DANH , SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG: 

- Chức danh: Nhân viên tư vấn giải pháp công nghệ thông tin 

- Số lượng cần tuyển: 6 người 

- Địa bàn làm việc: trong tỉnh Phú Thọ 

- Nội dung công việc: Thực hiện cung cấp, chuyển giao, bán hàng, hỗ trợ nghiệp vụ về lĩnh vực giải pháp 

công nghệ thông tin cho các trường học và các đơn vị thuộc ngành giáo dục, y tế 

II. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG 

- Nam, nữ tuổi đời từ 22 đến 30 tuổi, Nam cao từ 1,60 m, nữ từ 1,50 m trở lên, ngoại hình ưu nhìn 

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao Đẳng chính quy trở lên 

- Chuyên ngành: Điện tử viễn thông, CNTT, Quản trị mạng, khoa học máy tính, Quản trị kinh doanh… 

- Biết sử dụng thành thạo máy tính, mạng internet, Smart phone 

- Ưu tiên các bạn sinh viên mới ra trường tại Phú Thọ 

- Ưu tiên các bạn đam mê công nghệ, các giải pháp công nghệ cho cuộc sống, đam mê kinh doanh 

- Có khả năng giao tiếp, biết lắng nghe ý kiến khách hàng. 

III. CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ 

- Ứng viên được chọn sẽ được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, cạnh tranh, phát triển, 

năng động có nhiều cơ hội thăng tiến. 

- Chế độ lương, thưởng, chính sách đãi ngộ hấp dẫn, kích thích hiệu quả công việc. 

- Mức lương: Lương theo kết quả hoàn thành công việc cá nhân + Thưởng 

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ:   

- Hồ sơ dự tuyển bao gồm:   

1. Sơ yếu lý lịch tự thuật (Có xác nhận của chính quyền địa phương trong thời hạn 6 tháng); 

2. Đơn xin việc viết tay ghi rõ vị trí dự tuyển; 

3. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp; 

4.  Bảng điểm (hoặc sổ kết quả học tập) bản sao; 

5. Giấy chứng nhận sức khỏe loại 1 hoặc loại 2 (trong thời hạn 1 năm); 

6.  Bản sao Giấy khai sinh;  

7. Chứng minh thư nhân dân photo công chứng;  

8. Sổ hộ khẩu photo công chứng; 

9. 04 ảnh 3x4 ( ghi rõ họ tên vào mặt sau ảnh), số điện thoại liên hệ (ghi ngoài bìa hồ sơ);               

10.  Giấy xác nhận nhân sự (có xác nhận của công an xã/phường nơi cư trú);      

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ 07/09/2022  đến ngày 15/09/2022  

-  Hình thức thi tuyển: Phỏng vấn trực tiếp. 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Viettel Phú Thọ - SN 1688 ĐL Hùng Vương Nông Trang Việt Trì Phú Thọ 

- Điện thoại liên hệ: Mr Quân 0988565678 – Mr Đại 0961896888 

Ghi chú: Không hoàn trả hồ sơ đã nộp, chỉ nhận hồ sơ đầy đủ giấy tờ như thông báo, ứng viên 
mang hồ sơ đến địa điểm trên nộp trực tiếp, không nhận hồ sơ qua chuyển phát nhanh hoặc nhờ 

người khác nộp hộ. 

 “Viettel tuyệt đối không thu bất cứ khoản lệ phí nào của ứng viên khi nộp hồ sơ tham gia dự tuyển và khi vào làm 
việc tại Viettel nếu trúng tuyển” 


