
 

JD - Bản mô tả công việc tuyển dụng 

Đơn vị tuyển dụng: Viễn thông Bắc Ninh 

I. Thông tin chung 

Vị trí tuyển dụng Nhân viên Kỹ thuật địa bàn 

Đơn vị tuyển dụng Viễn thông Bắc Ninh 

Số lượng tuyển dụng 02 

Địa điểm làm việc Bắc Ninh 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ 

ứng viên 

Đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2021 

 

II. Thông tin chi tiết 

1. Mô tả công việc vị trí tuyển dụng 

- Lắp đặt mới, sữa chữa, xử lý sự cố các dịch vụ Viễn thông – CNTT cho khách 

hàng cá nhân và doanh nghiệp;  

- Tư vấn, hỗ trợ khách hàng sử dụng, lắp đặt, bảo dưỡng các thiết bị viễn thông – 

CNTT.  

- Sửa chữa và khôi phục sự cố dịch vụ, sự cố hạ tầng mạng ngoại vi bao gồm mạng 

cáp đồng, cáp quang.  

- Quản lý, khai thác, vận hành cơ sở hạ tầng trạm BTS. Thực hiện vận hành thiết bị 

nguồn điện : Máy nổ, ACCU; thiết bị phụ trợ: Điều hòa 

2. Yêu cầu đối với ứng viên 

- Tốt nghiệp ĐH chính quy chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc Tốt nghiệp Đại 

học nhóm chuyên ngành Điện tử - Viễn thông, Toán tin và có một trong các chứng 

chỉ CNTT theo tiêu chuẩn Quốc tế. 

- Độ tuổi: Không quá 30 

- Có kiến thức về Vận hành, bảo dưỡng, sử lý sự cố trạm BTS 3G/4G, Ưu tiên ứng 

viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sửa chữa thiết bị máy phát điện, 

điều hòa hoặc triển khai, lắp đặt, bảo dưỡng trạm phát sóng di động  

- Ưu tiên đối tượng đã và đang làm việc tại các đơn vị trực thuộc Tập đoàn 

3. Quyền lợi đối với ứng viên 

- Thu nhập: từ 190 đến 250 triệu / năm 

- Hưởng phụ cấp ăn ca 730.000 VNĐ/tháng 

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN 

- Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo, học tập do đơn vị tổ chức 


