TUYỂN DỤNG SINH VIÊN
Số lượng: 10 người
I: Vị trí Kỹ sư làm việc tại phòng Kỹ thuật (số lượng 5 người)
* Mô tả Công việc:
1. Thực hiện việc cài đặt phần mềm, tích hợp các phần tử mạng viễn thông như các trạm thu phát sóng, tổng
đài, các bộ định tuyến.
2. Xử lý các lỗi liên quan trong quá trình tích hợp các phần tử mạng nêu trên
3. Hỗ trợ khách hàng xử lý sự cố mạng lưới từ xa hoặc tại trung tâm dữ liệu của khách hàng.
II: Vị trí Nhân viên giải pháp sản phẩm (product solution sale) làm việc tại phòng Giải pháp sản phẩm
(số lượng 3 người)
* Mô tả Công việc:
1. Hỗ trợ tư vấn giải pháp kỹ thuật cho khách hàng
2. Hỗ trợ lập hồ sơ mời thầu để hỗ trợ dự án đấu thầu
3. Lập kế hoạch mạng và thiết kế mạng cho mạng viễn thông mang
4. Kỹ năng trình bày cho khách hàng
III: Vị trí Quản lý khách hàng (Account assistant) làm việc tại phòng Khách hàng (số lượng 2 người)
* Mô tả Công việc:
1. Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng.
2. Hiểu rõ yêu cầu của khách hàng và thông tin thị trường hiện tại.
3. Chuẩn bị và trình bày tài liệu đề xuất theo yêu cầu của khách hàng.
* Yêu cầu chung cho tất cả các vị trí
1. Nam, tốt nghiệp đại học năm 2020 hoặc 2021,2022 chuyên ngành điện, điện tử viễn thông
2. Biết tiếng Trung ( tiếng anh đọc hiểu tài liệu kỹ thuật )
3. Nhanh nhẹn, hoạt bát, thông minh, ham học hỏi, mong muốn tìm kiếm công việc ổn định lâu dài.
4. Ưu tiên: Lưu học sinh Trung Quốc không có kinh nghiệm hoặc bằng cấp về kỹ thuật (điện, điện tử- viễn
thông) nhưng có hiểu biết cơ bản và mong muốn được đào tạo phát triển nghề nghiệp về lĩnh vực ICT.
*Quyền lợi được hưởng
1. Thu nhập: 10 – 20tr/ tháng VNĐ dựa trên năng lực
2. Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 & CN, nghỉ lễ theo quy định của Luật Lao động và Quy
định của Công ty.
3. Được tham gia đầy đủ quyền lợi bảo hiểm (BHYT, XH, TN), được công ty hỗ trợ bảo hiểm tai nạn 24/24 và
bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho nhân viên.
4. Thưởng cuối năm, nâng bậc, tăng lương và các phúc lợi dịp Lễ, Tết, Nghỉ mát...theo quy định công ty
5. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, công ty đa quốc gia, cơ hội phát triển nghề nghiệp tốt.
6. Hoạt động văn hóa thể thao, chăm sóc sức khỏe đời sống nhân viên được tổ chức định kỳ....
*Hồ sơ ứng tuyển:
1. Đơn xin việc tiếng Trung hoặc tiếng Anh
2. Các bằng cấp, chứng chỉ có liên quan
3. CMT

*Hình thức nộp hồ sơ:
 Nộp CV qua mail: hwvn_recruit@huawei.com
 Liên hệ trực tiếp để được hướng dẫn qua: 0936635998 ( Phương-HR HW) email:
phuong.tran@huawei.com
*Thông tin công ty:
 Công ty TNHH công nghệ Huawei Việt Nam
 Floor 33- Keangnam Hanoi Landmark Tower 72- Pham Hung Road- Ha Noi- Viet Nam
 Floor 14&17-Vincom Dong Khoi Tower-72 Le Thanh Ton-Ben Nghe-HCM-Vietnam
 http://www.huawei.com
 https://www.facebook.com/HuaweiTechVN hoặc
https://www.facebook.com/huaweivietnamtuyendung/
*Quy trình phỏng vấn và nhận việc:
 Phỏng vấn trực tiếp tối đa 3 lần ( ngôn ngữ phỏng vấn tiếng Trung hoặc tiếng Anh).
 Trong quá trình phỏng vấn dựa trên bằng cấp, năng lực của ứng viên công ty sẽ giới thiệu và định hướng
cho ứng viên vào 1 trong 3 vị trí nói trên
 Ứng viên trúng tuyển vào công ty thời gian đầu đều phải tham gia một quá trình đào tạo vừa học vừa làm (
train on job ) tại bộ phận kỹ thuật. Thời gian học phụ thuộc vào năng lực từng ứng viên ( trong thời gian
này vẫn nhận lương thưởng và mọi chế độ theo hợp đồng lao động đã ký ). Dựa trên kết quả định kỳ
đánh giá nhân viên công ty sẽ điều động nhân viên về phòng ban và vị trí ban đầu ứng tuyển.

