
1 

 

 TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 

TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL 
 

Hãy nói theo cách của bạn  
 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG  

Tổng Công ty Mạng lưới Viettel thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân 

đội là nhà quản lý, khai thác mạng lưới viễn thông toàn cầu, hiện nay đang quản lý, vận 

hành khai thác mạng lưới viễn thông trong nước và hàng chục Công ty thị trường trên 

thế giới do Viettel đầu tư.  

Để bổ sung, nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và đẩy nhanh việc xây 

dựng các công cụ phần mềm, làm thông minh, tối ưu hóa mạng lưới và mở rộng mạng 

lưới toàn cầu, Tổng Công ty có mong muốn mời những ứng viên xuất sắc về làm việc 

cùng xây dựng Tổng Công ty vững mạnh, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam 

trên trường quốc tế. Cụ thể: 

I. Vị trí tuyển dụng: 
 

TT Vị trí Mô tả công việc Yêu cầu công việc 
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Kỹ sư 

Công 

nghệ 

thông tin 

Số 

lượng: 

15 người 

- Quy hoạch hệ thống ứng 

dụng CNTT trong Tập đoàn 

Viettel. 

- Nghiên cứu xu thế công 

nghệ của thế giới về hạ tầng 

CNTT (máy chủ, thiết bị lưu 

trữ, cloud, Bigdata, ảo hóa, 

container platform..), đề 

xuất xây dựng lộ trình áp 

dụng công nghệ trong mạng 

lưới 

- Thẩm định giải pháp kỹ 

thuật hạ tầng CNTT.  

- Thực hiện triển khai, cài đặt 

hệ thống máy chủ, thiết bị 

sao lưu, lưu trữ, hệ thống 

CSDL (oracle/mysql/mssql), 

các hệ thống ảo hóa.  

- Hỗ trợ khai thác và quản lý 

hạ tầng mạng dịch vụ 

Viettel cung cấp, tham gia 

hỗ trợ xử lý sự cố, tối ưu hệ 

thống. 

- Nghiên cứu giải pháp công 

nghệ mới nhằm nâng cao 

hiệu quả và tối ưu hệ thống. 

- Hiểu biết về kiến trúc hệ thống mạng máy tính, máy 

chủ, các hệ điều hành Linux, Window Server, Các hệ 

quản trị CSDL SQL server, Oracle, MySQL . 

- Có khả năng tự nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, 

chính sách bảo mật hệ thống, xây dựng các tool, giải 

pháp tự động hóa 

- Ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm trong việc quản lý 

dự án/sản phẩm, xây dựng giải pháp, kiến trúc hạ 

tầng mạng CNTT đáp ứng các bài toán dịch vụ lớn 

- Có tư duy logic tốt, tinh thần ham học hỏi, chịu được 

áp lực công việc cường độ cao. 

- Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh (tech specs, 

admin guide, installation guide của vendor) 

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo 

nhóm. 

- Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ liên quan đến như 

CCNA, CCNP, RHCE, OCA, OCP, Bigdata 
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Kỹ sư 

công 

nghệ 

truyền 

- Xây dựng giải pháp thiết kế 

hệ thống cung cấp truyền 

hình (Headend, OTT, 

- Hiểu biết về kiến trúc hệ thống mạng máy tính, mạng 

truyền hình, công nghệ xử lý ảnh JPEG, MPEG…. 

- Có khả năng tự nghiên cứu, làm việc độc lập và làm 
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TT Vị trí Mô tả công việc Yêu cầu công việc 

hình 

Số 

lượng: 

15 người 

IPTV). 

- Nghiên cứu xu thế công 

nghệ của thế giới về hạ tầng 

cung cấp dịch vụ truyền 

hình và xử lý video (cloud, 

Big data, ảo hóa, 

HLS/MPEG DAS, H265-

HEVC…) để nâng cao hiệu 

quả và tối ưu hệ thống mạng 

lưới. 

- Thử nghiệm và triển khai hệ 

thống máy chủ, hệ thống cơ 

sở dữ liệu (ORACLE/ 

MYSQL/ MSSQL/ 

MONGO DB), các hệ thống 

ảo hóa.  

- Quản lý hạ tầng mạng dịch 

vụ truyền hình do Viettel 

cung cấp, tối ưu hệ thống và 

chất lượng dịch vụ 

việc theo nhóm, xây dựng kế hoạch làm việc. 

- Thành thạo MS office. 

- Có tư duy logic tốt, tinh thần ham học hỏi, chịu được 

áp lực công việc cường độ cao. 

- Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh (Tech Specs, 

Admin Guide, Installation Guide, Solution 

Description) 

- Ưu tiên: 

 Ứng viên có kinh nghiệm quản lý dự án/sản phẩm, 

xây dựng giải pháp, kiến trúc hạ tầng truyền 

hình/Internet cáp quang đáp ứng các bài toán dịch vụ 

lớn. 

 Ứng viên có chứng chỉ liên quan đến như CCNA, 

CCNP, RHCE, OCA, OCP, Big data. 

 Ứng viên có kinh nghiệm xử lý các hệ điều hành 

Linux, Window Server, các hệ quản trị CSDL SQL 

server, Oracle, MySQL. 

 Ứng viên tốt nghiệp ĐH loại giỏi trở lên/đã từng học 

lớp chuyên Toán, Lý, Tin học/có giải quốc gia, quốc 

tế về Toán, Tin học. 
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Kỹ sư hệ 

thống 

mạng 

Số 

lượng: 

05 người 

- Quản lý, vận hành và khai 

thác thiết bị mạng (Router, 

Switch...của các hãng Cisco, 

Juniper, Huawei...) và/hoặc 

quản lý các hệ thống lõi 

dịch vụ (BRAS/BNG, AAA, 

DNS). 

- Nghiên cứu, triển khai các 

công nghệ mới cho mạng 

Internet cáp quang XGS-

PON, NG-PON, Homing 

wifi). 

- Thiết kế triển khai phát triển 

mạng Internet cáp quang 

băng rộng (FTTH). 

- Quy hoạch, thiết kế hạ tầng 

cáp quang mạng truy nhập 

và liên trạm (ODN). 

- Xây dựng hướng dẫn vận 

hành hệ thống và tối ưu hệ 

thống và chất lượng dịch vụ. 

- Hiểu biết về kiến trúc hệ thống mạng máy tính, kết 

nối Internet. 

- Có khả năng tự nghiên cứu, làm việc độc lập và làm 

việc theo nhóm, xây dựng kế hoạch làm việc. 

- Thành thạo MS office. 

- Có tư duy logic tốt, tinh thần ham học hỏi, chịu được 

áp lực công việc cường độ cao. 

- Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh (Tech Specs, 

Admin Guide, Installation Guide, Solution 

Description). 

- Ưu tiên: 

 Nhân sự có kinh nghiệm trong việc quản lý dự án, 

xây dựng giải pháp, kiến trúc, tích hợp dịch vụ 

Internet cho các ISP.  

 Nhân sự có chứng chỉ liên quan như CCNA, CCNP, 

Security. 

 Nhân sự tốt nghiệp ĐH loại giỏi trở lên/đã từng học 

lớp chuyên Toán, Lý, Tin học/có giải quốc gia, quốc 

tế về Toán, Tin học. 

II. Tiêu chuẩn nhân sự: 

- Giới tính: Nam/Nữ. 

- Độ tuổi: Không quá 28 tuổi. 

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chính quy loại Khá trở lên chuyên ngành Công 

nghệ thông tin/Điện tử viễn thông hoặc Sinh viên năm cuối các Trường Đại 

học. 

-  Ngoại ngữ: Thành thạo tiếng Anh (TOEIC từ 550 điểm trở lên). 
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- Nắm, hiểu bản chất các kiến thức cơ bản lý thuyết về CNTT, ĐTVT. 

- Sáng tạo, năng động, trách nhiệm, chịu áp lực công việc cao, có khả năng làm 

việc độc lập và làm việc theo nhóm. 

- Có tố chất tốt, đam mê làm kỹ thuật viễn thông, tư duy phân tích, tổng hợp, giao 

tiếp tốt. 

- Trung thực, trách nhiệm, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc cao. 

- Sẵn sàng làm việc dài hạn trong và ngoài nước. 

- Lý lịch rõ ràng, không có tiền án, tiền sự. 

III. Quyền lợi: 

- Thu nhập từ 250 - 450 triệu VNĐ/năm (đối với sinh viên mới ra trường). Các 

trường hợp có chuyên môn giỏi, có kinh nghiệm mức thu nhập có thể cao gấp 1.5 

lần. 

- Phụ cấp ăn trưa: 680.000 VNĐ/tháng. Điện thoại: 200.000 VNĐ/tháng. 

- Thời gian làm việc: Từ 8h00-17h30 từ thứ 2 đến thứ 6 và 2 thứ 7 trong tháng. 

- Ứng viên được chọn được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, 

cạnh tranh, phát triển, năng động có nhiều cơ hội thăng tiến. 

- Chế độ lương, thưởng, chính sách đãi ngộ thu hút và hấp dẫn hàng đầu Việt 

Nam theo năng lực và kết quả công việc của từng cá nhân; được hưởng Bảo hiểm 

Xã hội, Bảo hiểm Y tế theo quy định của Quân đội và Luật Lao động. 

- Cơ hội học tập, nghiên cứu, làm việc trong nước và các nước trên thế giới. 

IV. Địa điểm làm việc: Đà Nẵng, Hà Nội. 

V. Yêu cầu hồ sơ: 

1. Hồ sơ: 

- Ứng viên nộp hồ sơ online tại trang web: 

http://tuyendung.viettel.com.vn/RMSPortal/Index.do. 

- Khi tham gia phỏng vấn ứng viên bổ sung hồ sơ bản cứng gồm có: 

 Bản sao công chứng bằng cấp và các chứng chỉ chuyên môn đạt được. 

 Với sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp: Giấy xác nhận sinh viên năm cuối (học xong 

chuẩn bị tốt nghiệp) và xác nhận bảng điểm kết quả học tập. Bản sao các văn 

bằng chứng chỉ liên quan khác (nếu có). 

 CV ghi rõ năng lực chuyên môn, kinh nghiệm học tập nghiên cứu. 

 Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc của nhà trường. 

Ngoài bì hồ sơ ghi rõ: Vị trí tuyển dụng, địa chỉ, email, số điện. 

2. Thời hạn đăng tuyển: Đến hết ngày 15/10/2018. 

3. Chi tiết liên hệ: 0236 6250017 (liên hệ trong giờ hành chính) 

Ghi chú:  

- Chỉ gọi tham gia tuyển dụng các ứng viên đạt yêu cầu. Hồ sơ đã nộp không hoàn trả 

lại. 

- Viettel tuyệt đối không thu bất cứ khoản tiền nào của ứng viên khi nộp hồ sơ 

tham gia dự tuyển và khi trúng tuyển vào làm việc tại Viettel. 
                    

                                                            TỔNG GIÁM ĐỐC 

                                                        Đã ký 

                                                            TÀO ĐỨC THẮNG 

http://tuyendung.viettel.com.vn/RMSPortal/Index.do

