Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học Bưu Điện
158/2 Phố Hồng Mai – Hai Bà Trưng – Hà Nội
ĐT: +84-24-38634597 Fax : +84-24-38632061

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
435 Hoàng Văn Thụ, P4, Q. Tân Bình, TP.HCM
ĐT: +84 28 3811 9191 Fax : +84 236 383 3222

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện, viết tắt là CTIN, là đơn vị hàng đầu của Tập
đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chuyên cung cấp các gói dịch vụ tư vấn, giải pháp trong lĩnh
vực Viễn thông, Công nghệ thông tin, phần mềm và dịch vụ phần mềm cho khách hàng là các Cơ
quan, Doanh nghiệp khối Bưu chính, Viễn thông, Ngân hàng, Tài chính. Mọi thông tin về Công ty
tham khảo trên Website : http://www.ctin.vn/
Công ty chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng các vị trí làm việc tại Chi nhánh TP HCM như sau:
I. Chức danh, mô tả công việc và yêu cầu chuyên môn:
a) 03 Kỹ sư triển khai (postsale)
* Mô tả công việc:
-

Triển khai dự án: MANE, DC, Virtualization, IP Backbone, BRAS/BNG, SDWAN
Triển khai các dự án Wifi (Controller, Marketing), Camera (CCTV), Smart city, IoT
Triển khai các dự án Security (đánh giá, tư vấn, triển khai)
Triển khai các dự án hạ tầng ICT doanh nghiệp, chính phủ.

* Yêu cầu về trình độ chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm:
-

Tốt nghiệp Đại học chính quy, chuyên ngành Điện Tử Viễn Thông/CNTT.
Hiểu biết sâu về mô hình mạng OSI, giao thức TCP/IP
Có kiến thức tốt về Networking, nắm vững các giao thức định tuyến, chuyển mạch.
Nắm vững cơ chế hoạt động các giao thức MPLS, Multicast, Security, QoS.

* Ưu tiên:
-

Có kinh nghiệm thiết kế, triển khai (lắp đặt, cấu hình) các thiết bị mạng của Cisco, Huawei,
Juniper, F5, Fortinet,…
Có kiến thức & kinh nghiệm về các thiết bị wifi, camera, access control….
Có các chứng chỉ Cisco/Juniper/Huawei/ZTE/HP/Dell/VMWare…
Có kinh nghiệm làm việc với hãng.

b) 01 Kỹ sư tư vấn giải pháp (presale)
* Mô tả công việc:
-

Tư vấn giải pháp Wifi (Controller, Marketing)
Tư vấn giải pháp Camera, Access control, hệ thống giám sát an ninh, nhận dạng, phân tích
hình ảnh.
Tư vấn giải pháp Smart city, IoT.
Tư vấn các giải pháp về bảo mật, an ninh mạng.
Tư vấn các giải pháp SDN, Cloud.
Tư vấn giải pháp ICT cho doanh nghiệp theo xu hướng công nghệ mới, ảo hóa.

* Yêu cầu về trình độ chuyên môn, kỹ năng:
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Tốt nghiệp Đại học chính quy, chuyên ngành Điện Tử Viễn Thông/CNTT.
Hiểu biết sâu về mô hình mạng OSI, giao thức TCP/IP.
Có kiến thức tốt về Networking, nắm vững các giao thức định tuyến, chuyển mạch.
Hiểu cơ chế hoạt động các giao thức MPLS, Multicast, Security, QoS.

* Ưu tiên:
-

Có kinh nghiệm thiết kế, triển khai (lắp đặt, cấu hình) các thiết bị mạng của Cisco, Huawei,
Juniper, F5, Fortinet,…
Có kiến thức & kinh nghiệm về các thiết bị wifi, camera, access control….
Có các chứng chỉ Cisco/Juniper/Huawei/ZTE/HP/Dell/VMWare…
Có kinh nghiệm làm việc với hãng.
Có kinh nghiệm tư vấn giải pháp: viết giải pháp, lập BoQ, viết thuyết minh kỹ thuật, viết
tuyên bố đáp ứng, trình bày, trình chiếu.

c) 02 kỹ sư hỗ trợ kỹ thuật – ứng cứu thông tin
* Mô tả công việc:
-

Trực HTKT UCTT các dự án: MANE, DC, Virtualization, IP Backbone, BRAS/BNG,
SDWAN
Trực HTKT UCTT các dự án: Wifi (Controller, Marketing), Camera (CCTV), Smart city,
IoT
Trực HTKT UCTT các dự án: điện nhẹ ELV, quản lý Data center (DCIM)
Trực HTKT UCTT các dự án: hạ tầng ICT doanh nghiệp, chính phủ.

* Yêu cầu về trình độ chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm:
-

Tốt nghiệp Đại học chính quy, chuyên ngành Điện Tử Viễn Thông/ Công Nghệ Thông Tin.

Hiểu biết sâu về mô hình mạng OSI, giao thức TCP/IP
Có kiến thức tốt về Networking, nắm vững các giao thức định tuyến, chuyển mạch.
Nắm vững cơ chế hoạt động các giao thức MPLS, Multicast, Security, QoS.

* Ưu tiên:
-

Có kinh nghiệm HTKT-UCTT, trực NOC.
Có kinh nghiệm làm việc với hãng.

d) 01 Kỹ sư Backend Developer (Java, PHP, Python, MySQL, SQL Server, HTML5, CSS3)
* Mô tả công việc:
-

Phát triển các giải pháp tích hợp liên quan đến Wifi controller, Wifi Marketing.
Thiết kế theo mô hình tiêu chuẩn: Database, Back-end, API, Business Logic, Front-end,
UI/UX.
Thiết kế Front-end đơn giản trên HTML5, CSS3, JavaScript (Jquery, Ajax), Bootstrap,
JSON.
Thiết kế ứng dụng trên nền tảng IOS, Android.
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* Yêu cầu về trình độ chuyên môn, kỹ năng:
-

Tốt nghiệp Đại học chính quy, chuyên ngành CNTT.
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ngôn ngữ lập trình liên quan.
Nắm rõ mô hình thiết kế tiêu chuẩn: modular, flexible, scalability, security.
Có kinh nghiệm triển khai dựa trên API, SDK của các hãng thiết bị, giải pháp.
Hiểu biết về MVC Framework, RESTful, OOP.

* Ưu tiên:
-

Có kinh nghiệm triển khai giải pháp tương tự.

e) 04 Nhân viên kỹ thuật
* Mô tả công việc:
-

Triển khai dự án hạ tầng nguồn, hạ tầng cáp quang, cáp mạng, cáp tiếp đất.
Triển khai lắp đặt các thiết bị mạng, máy chủ, hệ thống lưu trữ, tủ rack.
Triển khai lắp đặt hệ thống Camera, Wifi.
Triển khai lắp đặt hệ thống điện nhẹ ELV.
Triển khai lắp đặt thiết bị thu phí giao thông tự động.
Triển khai dự án cho các nhà mạng.
Triển khai các dự án hạ tầng ICT doanh nghiệp, chính phủ.

* Yêu cầu về trình độ chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm:
-

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Điện, Điện Tử, Viễn Thông, Công
Nghệ Thông Tin, Tự Động.
Có kiến thức về mô hình OSI, giao thức TCP/IP, BACNET, MODBUS.
Có kiến thức tốt về Networking, nắm vững các giao thức định tuyến, chuyển mạch.
Có kiến thức, kinh nghiệm lắp đặt các hệ thống nêu trên.

II. Các yêu cầu khác:
-

Sức khoẻ tốt.
Tiếng anh: TOEIC 500 hoặc tương đương (đối với kỹ sư)
Có thể đi công tác xa và dài ngày tại các tỉnh trên phạm vi cả nước.
Đam mê nghiên cứu công nghệ và chịu khó học hỏi.
Có khả năng làm việc độc lập/ làm việc theo nhóm.

III. Thời gian làm việc:
-

Theo giờ hành chính: 8h-17h Thứ 2 đến Thứ 6.
Theo ca trực.
Theo phân công dự án, công việc.

IV. Mức thu nhập: Thỏa thuận.
V. Quyền lợi:
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Được hưởng mức thu nhập thỏa thuận theo năng lực.
Được hưởng chế độ công tác phí theo quy định của công ty.

VI. Yêu cầu về hồ sơ dự tuyển:
VII.

Sơ yếu lý lịch, (có xác nhận của địa phương được cấp trong vòng 06 tháng)
CMND, các văn bằng chứng chỉ, bảng điểm (có công chứng);
04 ảnh 4 x 6; Bản sao Giấy khai sinh;
Giấy khám sức khoẻ (được cấp trong vòng 06 tháng);
Hồ sơ ứng viên (theo mẫu của Công ty, download tại Website http://www.ctin.vn/).
Địa chỉ nhận hồ sơ:

-

Gửi hồ sơ qua Email: tuyendunghcm@ctin.vn; haophn@ctin.vn; (Hồ sơ đính kèm theo mẫu
Công ty dạng file Word và kèm theo ảnh chụp 3x4 mới nhất).

-

Nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ: Chi nhánh Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện:
Tầng 7 tòa nhà CT-IN số 435 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q. Tân Bình, TPHCM
Gặp Chị Hảo - Phòng Hành Chính Nhân sự
Lưu ý: Công ty chỉ liên hệ phỏng vấn với những ứng viên đạt yêu cầu và không hoàn lại hồ
sơ.

VIII.

Hạn nhận hồ sơ: 26-7-2019

