
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
 

TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI MOBIFONE MIỀN NAM - THUỘC TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG 

MOBIFONE trực tiếp quản lý, vận hành khai thác bảo dưỡng thiết bị, truyền dẫn và cơ sở hạ tầng mạng vô tuyến; 

điều hành công tác xử lý sự cố các trạm phát sóng thuộc địa bàn trên 22 tỉnh, thành khu vực phía Nam. Tại Trung tâm 

mạng lưới MobiFone miền Nam, Ban Giám đốc và tập thể Lãnh đạo Trung tâm luôn quan tâm chỉ đạo lấy con người 

làm trung tâm, ưu tiên các cán bộ trẻ, năng động trong công tác, đặc biệt công nghệ mới để bồi dưỡng phát triển lực 

lượng kế cận. Các ứng viên sẽ được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, ổn định; được tham gia các khoá đào 

tạo nâng cao về chuyên môn trong và ngoài nước với các chế độ ưu đãi và cơ hội phát triển nghề nghiệp. 

Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi cần tuyển những ứng viên cho các vị trí sau: 

I. CÁC VỊ TRÍ CẦN TUYỂN: 

STT VỊ TRÍ CHUYÊN NGÀNH ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC 

1 Kỹ sư Điện tử Viễn thông Điện tử viễn thông TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam 

2 Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam 

3 Chuyên viên Kế toán 
Kinh tế/Quản trị kinh doanh/ Kế 

toán/ Tài chính 
TPHCM 

II. YÊU CẦU CHUNG CHO TẤT CẢ ỨNG VIÊN: 

- Tốt nghiệp Đại học các trường Công lập (hệ chính quy) hoặc Đại học FPT (hệ chính quy) 

- Tuổi:    Dưới 35 tuổi (tính đến ngày dự tuyển) 

- Ngoại hình, giao tiếp: Có ngoại hình, giao tiếp tốt 

- Anh văn:     Tối thiểu Toeic 450 

- Tin học:    Thành thạo tin học văn phòng 

- Ưu tiên:       Ứng viên có kinh nghiệm và sẵn sàng làm việc tại các Tỉnh khi được phân bổ 

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN: Bìa hồ sơ ghi rõ: Chức danh dự tuyển, địa chỉ và số điện thoại liên hệ. Hồ sơ được sắp xếp 

theo thứ tự sau: 

1. Đơn dự tuyển viết tay ; 

2. Hồ sơ cá nhân (CV) ghi rõ thông tin: họ tên, giới tính, số CMND, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, sức khỏe, địa 

chỉ liên hệ, số điện thoại, email; Trình độ học vấn, các văn bằng, chứng chỉ liên quan; Liệt kê kinh nghiệm và 

vị trí công tác từng đảm nhiệm; 

3. Giấy khai sinh (bản sao) có công chứng; 

4. Sơ yếu lý lịch khai rõ bản thân, gia đình, có dán ảnh và  xác nhận của chính quyền địa phương; 

5. Bản sao có công chứng: Bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học, chứng chỉ (Anh văn, Tin học….); các văn bằng, 

chứng chỉ, giấy chứng nhận khác kèm theo (nếu có); Chứng minh nhân dân, Hộ khẩu (hoặc giấy đăng ký tạm 

trú); (Lưu ý: Các giấy tờ, văn bằng công chứng, thời hạn không quá 06 tháng) 

6. Bản gốc Giấy khám sức khỏe (thời hạn không quá 60 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ); 

7. 02 ảnh 3x4 mới nhất. 

IV.  THÔNG TIN LIÊN QUAN: 

1. Thời gian nhận hồ sơ: Nhận hồ sơ dự tuyển trực tiếp trong giờ hành chính đến hết ngày 14/08/2020 (Buổi 

sáng: 8h30 – 11h30; Buổi chiều: 13h30-17h các ngày từ thứ 2 đến thứ 6). Hoặc qua đường chuyển phát thư. 

2. Địa điểm nhận hồ sơ:  

- Khu vực TPHCM: Quầy lễ tân, Tòa nhà MobiFone, MM18 Trường Sơn, P.14, Q.10, TPHCM  hoặc chị Cẩm 

Tú – Phòng Tổ chức hành chính. ĐT: 028.38662345 (ext:440) 

- Khu vực các tỉnh miền Tây: Đài viễn thông Cần Thơ, Tòa nhà MobiFone – Đường số 22, khu Công ty Xây dựng 

số 8, Khu vực 02, phường Hưng Thạnh, quận Cái răng, TP Cần Thơ (Chị Xuân Hương) 

- Khu vực các tỉnh miền Đông: Đài viễn thông Đồng Nai, 791-793 Đồng Khởi, KP8, Phường Tân Phong, TP.Biên 

Hòa, Tỉnh Đồng Nai 

3. Hình thức tuyển dụng: 3 vòng 

- Vòng 1: Sơ tuyển hồ sơ 

- Vòng 2: Thi viết Chuyên môn (90 phút), Anh văn (60 phút), Tin học (60 phút) 

 (chỉ dành cho thí sinh đạt yêu cầu sau vòng 1) 

- Vòng 3: Phỏng vấn trực tiếp (chỉ dành cho thí sinh đạt yêu cầu sau vòng 2) 

TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE 

TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI MOBIFONE MIỀN NAM 

 


