
VTT TUYỂN DỤNG 200 VỊ TRÍ NHÂN SỰ TRONG LĨNH VỰC KINH 

DOANH, CNTT 

Để đáp ứng nhu cầu nhân sự trong lĩnh vực kinh doanh, CNTT, TCT thông báo 

tuyển dụng các ứng viên cho các vị trí trong lĩnh vực kinh doanh, CNTT tại Tổng 

Công ty. Trong đó, 100 nhân sự trong lĩnh vực kinh doanh, 100 nhân sự trong lĩnh 

vực CNTT. 

 I. CHUYÊN VIÊN KINH DOANH (tuyển dụng toàn quốc) 

1. Số lượng: 100 nhân sự 

2. Mô tả công việc: 

- Nghiên cứu, phân tích hành vi khách hàng, đề xuất xây dựng các chính sách sản 

phẩm, dịch vụ, chƣơng trình khuyến mại, xúc tiến bán hàng cho các lĩnh vực viễn 

thông (điện thoại di động/Internet/Truyền hình/Dịch vụ nội dung), thƣơng mại điện tử, 

giải pháp công nghệ thông tin. 

- Tổ chức xây dựng, phát triển, quản lý, điều hành hệ thống kênh phân phối cho từng 

loại sản phẩm, dịch vụ trong các lĩnh vực nêu trên. 

- Nắm bắt, xây dựng cơ sở dữ liệu của hệ thống khách hàng đƣợc phân công; theo dõi 

kết quả sản xuất kinh doanh của tập khách hàng đƣợc phân công. 

- Thực hiện báo cáo tuần/tháng; lên kế hoạch triển khai công việc theo tuần/tháng/năm. 

3. Tiêu chuẩn chức danh 

- Tuổi: Không quá 35 

- Tốt nghiệp Đại học chính quy loại Khá trở lên các chuyên ngành kinh tế, quản trị 

kinh doanh, marketing thuộc các trƣờng Đại học uy tín trong nƣớc và ngoài nƣớc. 

- Tiếng Anh: Đọc đƣợc tài liệu tiếng Anh. 

- Thành thạo tin học văn phòng (các ứng viên có kỹ năng trình bày văn bản power 

point… là một lợi thế). 

- Nhiệt tình, chủ động trong công việc; có khả năng tƣơng tác độc lập, điều phối, phối 

hợp với các đơn vị để triển khai công việc. 

- Ƣu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực viễn thông, CNTT. 

4. Mức lương 

- Thu nhập từ 15-50 triệu tùy theo kinh nghiệm và năng lực cá nhân. 

- Chế độ khác theo quy định chung của Tập đoàn 

II. KỸ SƯ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM: (tuyển dụng Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà 

Nẵng) 

1. Số lượng: 100 nhân sự 

2. Mô tả công việc: 

- Lập trình các dự án phần mềm: web, ứng dụng, mobile 



- Thiết kế và phát triển các module phần mềm sử dụng một trong các ngôn ngữ lập 

trình: Java, Android, iOS, PL/SQL, .Net... 

- Thực hiện nâng cấp phần mềm theo yêu cầu. 

3. Tiêu chuẩn chức danh 

- Tuổi: Không quá 35 

- Tốt nghiệp Đại học chính quy loại Khá trở lên các chuyên ngành CNTT, ĐTVT 

thuộc các trƣờng Đại học uy tín trong nƣớc và nƣớc ngoài. 

- Có kỹ năng và kiến thức chuyên sâu về một trong những ngôn ngữ Java, Android, 

iOS, PL/SQL, .Net... 

- Có kiến thức về một trong các hệ quản trị cơ sở dữ lệu Oracle, MySQL, DB2.. 

- Tiếng Anh: Đọc đƣợc tài liệu tiếng anh. 

- Ƣu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực CNTT 

4. Mức lương 

- Thu nhập từ 15-50 triệu tùy theo kinh nghiệm và năng lực cá nhân. 

- Chế độ khác theo quy định chung của Tập đoàn. 

Ứng viên nộp hồ sơ theo 2 hình thức 

1. Ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển trên trang “Tuyendung.viettel.vn”. 

2. Gửi CV qua địa chỉ mail: Canhdn@viettel.com.vn 

(Khi tham gia tuyển dụng sẽ bổ sung hồ sơ cứng và lựa chọn một trong hai hình thức 

trên, không nộp đồng thời 2 hình thức). 

THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ: Từ ngày 25/06/2018 đến ngày 31/08/2018. 

Lưu ý: 

Điện thoại hỗ trợ: 02462660919 (liên hệ điện thoại trong giờ hành chính). 

Tổng Công ty không hoàn trả hồ sơ đăng ký dự tuyển. 

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. 

http://tuyendung.viettel.vn/
mailto:Canhdn@viettel.com.vn

