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    TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ  

1. Nhân viên kỹ thuật hỗ trợ khách hàng tại nhà 

2. Nhân viên kinh doanh 

 

1. Nhân viên kỹ thuật hỗ trợ khách hàng tại nhà 

Số lượng: 02 

a) Mô tả công việc 

 Xử lý các sự cố kỹ thuật liên quan đến dịch vụ Internet và Truyền hình tại nhà khách hàng 

 Tư vấn, hướng dẫn khách hàng sử dụng tối ưu dịch vụ và khắc phục các sự cố đơn giản 

 Ghi nhận những phản hồi trực tiếp của khách hàng và phối hợp với các bộ phận liên quan trong 

việc nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty 

b) Yêu cầu 

 Nam, tuổi dưới 30 

 Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Điện tử viễn thông và Công nghệ thông tin (phần 

cứng, mạng) 

 Có kiến thức nền tảng Internet, truyền hình IpTV, các thiết bị đầu cuối ngành viễn thông và hệ 

thống mạng không dây, LAN, WAN.. 

 Giao tiếp tự tin, xử lý tình huống linh hoạt. 

c) Quyền lợi 

 Mức lương và thu nhập hấp dẫn (5-7 triệu/ tháng) 

 Chế độ khen thưởng và phúc lợi phong phú (thưởng, lương tháng 13, nghỉ mát hàng 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 (BHXH, BHYT, BHTN,…) 

2. Nhân viên kinh doanh 

Số lượng: 05 

a) Mô tả công việc 

– Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách hàng tiềm năng 

– Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ Internet và các dịch vụ giá trị gia tăng trên đường 

truyền internet do FPT Telecom đang cung cấp. 

– Thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng và chăm sóc khách hàng. 

b) Yêu cầu 

– Tốt nghiệp Trung cấp. 

– Chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing,… 

– Có kỹ năng giao tiếp tốt. 

– Nhanh nhẹn, linh hoạt, giải quyết tình huống tốt 

– Ngoại hình dễ nhìn, giao tiếp lưu loát. 

– Nhanh nhẹn, linh hoạt, giải quyết tình huống tốt 



 

– Ngoại hình dễ nhìn, giao tiếp lưu loát 

c) Quyền lợi 

– Mức lương và thu nhập hấp dẫn 

– Chế độ khen thưởng và phúc lợi phong phú 

– 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 và các phúc lợi theo quy định của Công ty (bảo hiểm 

FPT Care,…) 

 Hồ sơ gồm: 

– Đơn xin việc 

– Sơ yếu lí lịch có xác nhận trong vòng 06 tháng; 

– Giấy khám sức khỏe có xác nhận trong vòng 03 tháng; 

– Bản sao giấy khai sinh, 02 CMND và 01 sổ hộ khẩu; 

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan; 

– 2 ảnh 3x4 

 Nộp hồ sơ trực tiếp: tại địa chỉ 

Số 10 Ngô Quốc Trị, KV3, Phường 5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang 

 Nộp qua email: Tholk@fpt.com 

Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ trước. 

Chỉ liên hệ ứng viên đạt yêu cầu. 

Không hoàn lại hồ sơ. 

Thông tin liên hệ và giải đáp thắc mắc: SĐT_0969 442 572 (Gặp Ms. Tho)   

         

 

  


