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CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT 

CHI NHÁNH AN GIANG 
132 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang 

             Tel: 028 7300 2222 - Ext: 7631   website fptjobs.com 

 

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 

(Hạn nhận hồ sơ: Trước ngày 25/08/2017) 

 
 

 
1. Nhân viên hành chính 
2. Nhân viên Quản Lý Chất Lượng (QA) chi nhánh An Giang 
3. Nhân viên Quản Lý Chất Lượng (QA) VPGD Châu Đốc 
4. Nhân viên Bán hàng Dịch vụ Viễn thông 
5. Nhân viên Thu cước Dịch vụ Viễn thông 

 
 

 

1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Hành chính 

Số lượng cần tuyển: 01 

Nơi làm việc: Chi nhánh An Giang 

Mô tả công việc: 

- Thực hiện các công việc đảm bảo cơ sở vật chất, môi trường làm việc của công ty 

- Quản lý quá trình xây dựng hạ tầng; thực hiện việc thuê mướn mặt bằng, văn phòng... 

- Chịu trách nhiệm bảo trì hệ thống điện, máy phát điện, điều hòa… và các thiết bị, dụng cụ văn phòng khác 

- Quản lý các hoạt động văn thư-lưu trữ, bảo vệ, tạp vụ 

- Quản lý các chi phí hành chính (Văn phòng phẩm, điện, nước, điện thoại, internet...) 

- Tổ chức sự kiện, event cho công ty 

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận 

Yêu cầu:  

- Nam/Nữ, tuổi từ 21 đến 35, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (Ưu tiên các chuyên ngành Quản trị văn phòng, 

kinh tế) 

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, Word, Excel... 

- Nhanh nhẹn, chủ động 

- Tận tụy, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao 

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm và có hiểu biết nhiều mảng khác nhau của công việc hành chính, có hộ 

khẩu tại Long Xuyên 

2. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Quản Lý Chất Lượng (QA) 

Số lượng cần tuyển: 02 

Nơi làm việc: 01 tại Chi nhánh An Giang và 01 tại VPGD Châu Đốc 

Mô tả công việc:  
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- Nghiệm thu hạ tầng mạng viễn thông: triển khai mới, nâng cấp, xử lý sự cố 

- Kiểm soát việc triển khai, vận hành, khai thác và bảo trì thiết bị đài trạm 

- Kiểm soát việc triển khai và cung cấp dịch vụ cho khách hàng 

- Đo lường chỉ tiêu chât́ lượng va ̀đańh gia ́sự haì lòng cuả khaćh haǹg 

- Kiểm soat́, đańh gia ́việc tuân thủ thực hiện theo quy trình công việc taị các bộ phâṇ 

- Thực thi và có những đề xuất cải tiến hệ thống quy trình, taì liệu chât́ lượng cuả chi nhánh/VPGD 

 

Yêu cầu:  

- Nam, tuổi từ 21-35 

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngaǹh Quản trị chất lượng, Điện, Điện tử viễn thông, Công nghệ thông 

tin,... 

- Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt 

 - Trung thực và trách nhiệm cao với công việc 

- Kha ̉năng tổ chức công việc va ̀giaḿ sat́ 

- Khả năng trình bày tốt 

- Sử duṇg thaǹh thaọ vi tính văn phòng 

- Chịu được aṕ lực công việc, săñ saǹg đi công tać 

- Trình độ tiếng Anh B 

- Ưu tiên cać ưńg viên có kinh nghiệm lam̀ việc về quan̉ lý chât́ lượng, có chứng chỉ đańh gia ́nội bộ 

- Ưu tiên ứng viên có Hộ khẩu tại địa phương 

3. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Bán hàng Dịch vụ Viễn thông 

  Số lượng cần tuyển: 05 

  Nơi làm việc:  Long Xuyên | Châu Phú | VPGD Châu Đốc| huyện Châu Phú | VPGD Tân Châu | 

VPGD Chợ Mới 

  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, dịch vụ truyền hình và các dịch vụ giá trị gia tăng 

trên đường truyền internet do FPT Telecom đang cung cấp 

- Đàm phán thương lượng, thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng 

  Yêu cầu:  

- Nam/Nữ, trình độ tốt nghiệp Phổ thông trung học trở lên, từ 18 – 35 tuổi  

- Đam mê kinh doanh 

- 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 

- Chấp nhận công việc áp lực cao, thường xuyên di chuyển bên ngoài để gặp gỡ khách hàng 

- Các ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng hoặc từng làm qua các công việc như: tiếp thị, nghiên cứu thị 

trường, phỏng vấn viên…là một lợi thế. 

  Lương và phụ cấp: 
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  Thu nhập = Lương cơ bản + hoa hồng + doanh thu + thưởng cực kỳ hấp dẫn  (trung bình từ 5 triệu trở 

lên) 

 

4.Vị trí tuyển dụng:  Nhân viên Thu cước Dịch vụ Viễn thông 

Nơi làm việc:  Khu vực huyện Châu Phú | huyện Chợ Mới 

Số lượng cần tuyển: 02   

Mô tả công việc:  

- Thu cước sử dụng dịch vụ Internet hàng tháng tại địa chỉ khách hàng trên địa bàn được phân công 

- Xác minh thực trạng, địa chỉ khách hàng 

Yêu cầu:  

- Nam/Nữ, tuổi từ 18 đến 50 

- Trình độ tốt nghiệp Phổ thông trung học trở lên 

- Có hộ khẩu tại An Giang 

- Số tiền ký quỹ tối thiểu từ 15 triệu đồng nộp vào ngân hàng. Người lao động đứng tên chủ tài khoản và 

hưởng lãi suất theo quy định của ngân hàng 

- 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, có sức khỏe tốt 

 

 

  A. Quyền lơị: 

     • Mức lương và thu nhập hấp dẫn 

     • Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.  

     • Được tham gia các khóa đào tạo về nghiệp vụ do công ty tổ chức.  

     • Được tham gia đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành và theo quy định của Công ty.  

 

  B. Hồ sơ bao gồm:  

(hồ sơ không cần công chứng) 

     - Mâũ thông tin ứng viên download taị đây 

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

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

     - Bản sao hộ khâủ, CMND; 

     - Bản sao cać văn băǹg chứng chỉ liên quan; 

     - 03 ảnh 3x4 mới nhất. 

 

  C. Nôp̣ hô ̀sơ: 

  Bạn có thể nộp hồ sơ theo 1 trong 2 cách sau: 

      1. Nộp qua email: Bạn hãy download mẫu phiếu thông tin ứng viên taị đây, điền chi tiết thông tin cá 

nhân và gửi dưới dạng file đính kèm qua e-mail hoangqv@fpt.com.vn, ghi rõ vị trí dự tuyển trên tiêu đề 

email  

      2. Nộp trực tiếp:  

https://www.fshare.vn/file/C9YRQ2TQVWPJ
https://www.fshare.vn/file/C9YRQ2TQVWPJ
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          - 132 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang (gần khách sạn Hòa Bình) 

          Liên hệ qua số điện thoaị 0989 324 198  gặp Mr Hoàng để được hướng dâñ thêm  

           

  * Lưu ý: 

     - Ưńg viên ghi rõ vị trí dự tuyển va ̀nơi mong muốn lam̀ việc trên tiêu đề mail va ̀bìa hồ sơ. 

     - Hồ sơ không có ảnh coi như không hợp lệ. 

     - Ưu tiên phỏng vâń hồ sơ nộp trước 

     - Công ty không hoàn trả hồ sơ và chỉ liên hệ với ứng viên đạt yêu cầu 

  Xem chi tiết taị website http://fptjobs.com  

Lưu ý: FPT Telecom không thu bất kỳ loại phí tuyển dụng nào từ ứng viên 


