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THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

I. Giới thiệu về Công ty 

 

Tên công ty: Pentalog Vietnam 

Sơ lược về Công ty:  
Pentalog là Tập đoàn hàng đầu của Pháp trong lĩnh vực cung cấp Dịch vụ Phần mềm và Tư vấn Công nghệ thông 

tin. Được thành lập từ năm 1993, hiện Pentalog đã có mặt tại 7 quốc gia (Pháp, Đức, Ru-ma-ni, Môn-đô-

va,Ukraina, Israel, và Việt Nam) với số lượng nhân viên lên đến hơn 600 người. Với gần 20 năm hình thành và 

phát triển, Pentalog được đánh giá là một tập đoàn uy tín trong lĩnh vực Công nghệ thông tin với hơn 50 khách 

hàng quốc tế họat động trong các lĩnh vực, ngành nghề rất đa dạng.  

Pentalog Việt Nam được thành lập từ năm 2009 với chi nhánh đầu tiên đặt tại Hà Nội. Hiện số lượng kĩ sư làm 

việc tại chi nhánh Hà Nội là 65 người, chưa bao gồm những người được cử sang công tác tại các chi nhánh khác 

của tập đoàn. Mục tiêu của Pentalog Việt Nam trong năm 2012 là tăng số lượng nhân viên lên 100 người và mở 

thêm chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đà Nẵng trong vòng 2, 3 năm tới. Nếu bạn là người có mong 

muốn phát triển sự nghiệp tại một công ty đa quốc gia, hãy nắm bắt cơ hội trở thành thành viên của Pentalog Việt 

Nam! 

 

Website: pentalog.vn 

Tel:  04 37950696 / 0985 310 361 

 

 

II. Thông tin tuyển dụng 

 

1. Vị trí tuyển dụng: Tester For Video Testing Project (mã RHAN 094) 

Loại hình công việc: Giờ hành chính 

Số lượng cần tuyển: 02 

Địa điểm làm việc: Tầng 2, Tòa Nhà Intracom, Đường Trần Thái Tông (Tức Đường Nguyễn Phong Sắc Kéo Dài 

Cũ), P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 

Miêu tả công việc: Project description: Client is a French company which specializes in providing video solutions 

and service infrastructure for the delivery of interactive Live TV and video on demand (VoD) services, with over 

300 deployments in 50 countries representing millions of users and 10,000 live channels. The purpose of the 

project is to test (auto & manual) the client’s products. 

 

Job description: 

 

- Writing automatic Python scripts for testing VOD/nPVR servers, DVB-IP gateways, and other video broadcasting 

servers, such as: 

+ writing auto scripts from test cases using Python, tester-man, TTCN-3 language and Selenium 

+ running scripts to test those servers 

 

- Writing C/C++-based software of PHP-based codes, based on client’s requirements, such as: 

+ customizing C/C++ source code of servers and gateways 

+ customizing the web PHP GUI interfaces of servers and gateways 

+ writing some simulation tools for testing the servers and gateways 
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- Setting up testing environment based on Linux machine, such as: 

+ installing a software packet on Linux 

+ setting up a HTTP server or a syslog server 

+ writing a shell script for parsing syslog on servers 

+ setting up those servers to build a LAN network for a specific test 

 

- Manual testing VOD/nPVR server, DVB-IP gateway, and other video broadcasting servers, if requested 

Yêu cầu: - Fully operational English or French 

- Linux fluent use and administration 

- Knowledge of Linux shell script 

- Knowledge of Python and PHP is a plus 

- Knowledge of C/C++ with Linux is a plus 

- Knowledge on network transport and application layers. More specifically : TCP/IP, routing, HTTP, RTSP, RTP 

- Knowledge of Audio/Video streaming is a plus. Specifically DBB and MPEG standards 

Mức lương: Thỏa thuận 

Quyền lợi được hưởng:  

- Develop career within an international group 

- Opportunity to be trained and to work in Europe 

- Interesting salary and bonus 

- Social/Medical Insurance following Vietnamese Laws 

- Private Personal Health Insurance 

- Free foreign languages courses (English and French) 

Số năm kinh nghiệm: 2 years 

Yêu cầu khác:  

Hạn nộp hồ sơ: 31.05.2012 

 

2. Vị trí tuyển dụng: Lập trình viên Java (RHAN098) 

Loại hình công việc: Giờ hành chính 

Số lượng cần tuyển: 06 

Địa điểm làm việc: Tầng 2, Tòa Nhà Intracom, Đường Trần Thái Tông (Tức Đường Nguyễn Phong Sắc Kéo Dài 

Cũ), P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 

Miêu tả công việc: Song song với việc phát triển các dự án với khách hàng nước ngoài, Pentalog cũng luôn đảm 

bảo chất lượng của các dự án nội bộ bao gồm các ứng dụng nghiệp vụ và các hệ thống website tin tức, giới thiệu 

dịch vụ,…Tại Pentalog Việt Nam, chúng tôi đang phát triển khoảng 30 ứng dụng trong số 90 ứng dụng của cả tập 

đoàn. Tiêu biểu là các ứng dụng EPO (ứng dụng quản lý báo cáo hàng ngày), SDI (công cụ quản lý và xử lý các 

yêu cầu từ end-users), GAB (ứng dụng quản lý nghỉ phép), EPC (hệ thống chấm và quản lý thưởng cho nhân viên), 

EDT, ECI, ESC,… (tập các công cụ để quản lý các bài test kỹ thuật cho các ứng viên, nhân viên, hay công cụ khảo 

sát sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm dịch vụ của công ty,…), INP, EXP, website Intranet, Extranet của công 

ty để cung cấp các thông tin cập nhật đến toàn thể nhân viên), XWS (hệ thống các website công ty, các website giới 

thiệu dịch vụ trên các mảng thị trường khác nhau), XBI (hệ thống Business Intelligent)… và nhiều ứng dụng khác 

nữa. Tất cả các ứng dụng mã nguồn mở đều được customized theo yêu cầu sử dụng, các ứng dụng bản quyền và 
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trên nền tảng phổ biến như: .Net, Java, PHP và Microsoft Access. 

Để phát triển dự án, chúng tôi đang cần tuyển kỹ sư Lập trình viên thành thạo Java. 

Yêu cầu: - Có kinh nghiệm lập trình Java Web Development 

- Đã từng sử dụng JSP/Servlet, Hibernate, JSF, Struts, Spring3, SEAM, Richfaces, Axis/Xfire Webservice, Tomcat, 

JBOSS 

- Có kiến thức tốt về Cơ sở dữ liệu và có khả năng sử dụng MySQL, Stored procedure, trigger. 

- Sử dụng thành thạo tiếng Anh 

- Biết tiếng Pháp là một lợi thế 

Mức lương: Thỏa thuận 

Quyền lợi được hưởng:  

- Khả năng phát triển sự nghiệp tại một công ty đa quốc gia lớn mạnh 

- Nhiều cơ hội công tác và đào tạo tại châu Âu 

- Lương, thưởng hấp dẫn 

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật Việt Nam 

- Bảo hiểm sức khỏe cá nhân 

- Khóa học tiếng miễn phí (tiếng Anh – tiếng Pháp) 

Số năm kinh nghiệm: 2 years 

Yêu cầu khác:  

Hạn nộp hồ sơ: 25.06.2012 

 

3. Vị trí tuyển dụng: Lập trình viên Java (RHAN096) 

Loại hình công việc: Giờ hành chính 

Số lượng cần tuyển: 06 

Địa điểm làm việc: Tầng 2, Tòa Nhà Intracom, Đường Trần Thái Tông (Tức Đường Nguyễn Phong Sắc Kéo Dài 

Cũ), P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 

Miêu tả công việc: Pentalog phát triển một dự án xây dựng hệ thống quản lý nguyên một quy trình bảo hiểm, hệ 

thống này liên kết với giải pháp CRM có sẵn tại Việt Nam: 

- Kiểm tra lại thông số kĩ thuật của ứng dụng 

- Thiết kế mẫu dữ liệu và mẫu vật cho hệ thống 

- Xây dựng framework cho dự án 

- Phát triển chức năng của ứng dụng 

- Test unit 

- Áp dụng tích hơp liên tiếp cho ứng dụng và quản lý chất lượng code  

Yêu cầu: - Nhiều kinh nghiệm làm việc với Java 

- Có hiểu biết về UML và design pattern 

- Có kinh nghiệm liên quan đến phát triển Web 

- Có kinh nghiệm phát triển dự án liên quan đến Bảo hiểm và/hoặc CRM 

- Có kiến thức về các framework: JSF(Primefaces, Richfaces), JQuery, Spring, JPA, Hibernate 

- Có kiến thức về Quản lý và Thiết kế Cơ sở Dữ liệu (PostgresSQL và/hoặc MySQL) 
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- Thành thạo tiếng Anh 

Mức lương: Thỏa thuận 

Quyền lợi được hưởng:  

- Khả năng phát triển sự nghiệp tại một công ty đa quốc gia lớn mạnh 

- Nhiều cơ hội công tác và đào tạo tại châu Âu 

- Lương, thưởng hấp dẫn 

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật Việt Nam 

- Bảo hiểm sức khỏe cá nhân 

- Khóa học tiếng miễn phí (tiếng Anh – tiếng Pháp) 

Số năm kinh nghiệm: 2 years 

Yêu cầu khác:  

Hạn nộp hồ sơ: 25.06.2012 

 

4. Vị trí tuyển dụng: Lập trình viên PHP – Dự án Ứng dụng Web (RHAN091) 

Loại hình công việc: Giờ hành chính 

Số lượng cần tuyển: 02 

Địa điểm làm việc: Tầng 2, Tòa Nhà Intracom, Đường Trần Thái Tông (Tức Đường Nguyễn Phong Sắc Kéo Dài 

Cũ), P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 

Miêu tả công việc: Là một công ty chuyên cung cấp dịch vụ IT, Pentalog hoàn toàn thấu hiểu nhu cầu trao đổi 

thông tin của cộng đồng IT cũng như của những doanh nghiệp hay cá nhân quan tâm đến lĩnh vực này. Tuy nhiên, 

tất cả họ đều chưa có một sân chơi thực sự, để cập nhật và trao đổi thông tin, để doanh nghiệp tìm đến ứng viên và 

để người lao động tìm được một công việc phù hợp… Nắm bắt được nhu cầu và thực trạng này, Pentalog đã đưa 

một ý tưởng rất táo bạo và thú vị, đó là Xã hội hóa hoạt động Tuyển dụng – Nhân sự. Nói đúng hơn là biến họat 

động Tuyển dụng – Nhân sự đơn thuần thành những họat động đa liên kết, giữa các doanh nghiệp với nhau, giữa 

doanh nghiệp và người lao động, và giữa chính những người lao động. Dựa trên 2 công nghệ chính là PHP và 

Java, Pentalog sẽ xây dựng một nền tảng kết hợp giữa mạng xã hội và web tuyển dụng. Tại đây, tính tương tác sẽ 

được đặt lên hàng đầu và mỗi đối tượng tham gia sẽ tạo nên những liên kết, và các liên kết này sẽ ngày một được 

mở rộng. Hiện dự án đang được triển khai và Pentalog có nhu cầu tuyển dụng Lập trình viên PHP/Drupal để 

tham gia vào phát triển phần mạng xã hội của dự án này.   

Yêu cầu: - Có kinh nghiệm về phát triển lập trình web sử dụng PHP / HTML / CSS / Javascript / JQuery 

- Có hiểu biết về Drupal là một lợi thế. Hoặc các framework: Joomla, CakePhp, Zend, Wordpress 

- Có hiểu biết về PHP Unit là một lợi thế 

- Sử dụng lưu loát tiếng Anh 

- Biết tiếng Pháp là một lợi thế 

Mức lương: Thỏa thuận 

Quyền lợi được hưởng:  

- Khả năng phát triển sự nghiệp tại một công ty đa quốc gia lớn mạnh 

- Nhiều cơ hội công tác và đào tạo tại châu Âu 

- Lương, thưởng hấp dẫn 

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật Việt Nam 
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- Bảo hiểm sức khỏe cá nhân 

- Khóa học tiếng miễn phí (tiếng Anh – tiếng Pháp) 

Số năm kinh nghiệm: 2 years 

Yêu cầu khác:  

Hạn nộp hồ sơ: 25.06.2012 

 

5. Vị trí tuyển dụng: Lập trình viên .Net (RHAN083) 

Loại hình công việc: Giờ hành chính 

Số lượng cần tuyển: 15 

Địa điểm làm việc: Tầng 2, Tòa Nhà Intracom, Đường Trần Thái Tông (Tức Đường Nguyễn Phong Sắc Kéo Dài 

Cũ), P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 

Miêu tả công việc: Khách hàng là một công ty phần mềm của Pháp chuyên về lĩnh vực Tài chính Ngân hàng và 

cung cấp các giải pháp CRM dành riêng cho lĩnh vực Bất động sản. Các sản phẩm chính của công ty này là các 

phần mềm tham khảo cho các ngân hàng và các chuyên gia về bất động sản và các phần mềm để quản lý các hoạt 

động về thương mại, quan hệ khách hàng. Với mục đích mở rộng các họat động kinh doanh, khách hàng có nhu cầu 

phát triển thêm các mô-đun mới. 

Dự án – Mô-đun mới cho khách hàng 

Sau khi phân tích yêu cầu cũng như các điểm mạnh điểm yếu của các công nghệ, .NET đã được chọn làm công 

nghệ chính để phát triển dự án này. Ngoài ra, các công nghệ khác được sử dụng là: C#, ASP.net, JavaScript, 

Hibernate, SQL Server 2005, mô hình thiết kế MVP, phương pháp TDD và tích hợp liên tục. Để triển khai dự án 

này, Pentalog tìm kiếm Lập trình viên .Net có kinh nghiệm. 

   

Yêu cầu: có kinh nghiệm với .Net, Visual studio 2008 + SP1 (C#), SQL Server 2005 Management studio hoặc 

SQL Server 2005 Express, SVN ít nhất là bản 1.6.3, CC Tray (ít nhất là bản 1.4.4.83) cho việc tích hợp liên tục. 

Mức lương: Thỏa thuận 

Quyền lợi được hưởng:  

- Khả năng phát triển sự nghiệp tại một công ty đa quốc gia lớn mạnh 

- Nhiều cơ hội công tác và đào tạo tại châu Âu 

- Lương, thưởng hấp dẫn 

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật Việt Nam 

- Bảo hiểm sức khỏe cá nhân 

- Khóa học tiếng miễn phí (tiếng Anh – tiếng Pháp) 

Số năm kinh nghiệm: 1-2 years 

Yêu cầu khác: - Có hiểu biết và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, Gia công phần mềm 

- Có kinh nghiệm làm việc với khách hàng nước ngoài (trao đổi trực tiếp hoặc qua điện thoại, email…) 

- Có khả năng giao tiếp tốt, bao gồm kĩ năng thương thuyết 

- Thành thạo tiếng Anh (4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết) 
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- Biết tiếng Pháp là một lợi thế 

Hạn nộp hồ sơ: 25.06.2012 

 

 

III. Liên hệ ứng tuyển 

 

Người liên hệ: Vũ Thị Thanh Huyền/ Hoang Tuyet Mai 

Email: hvuthithanh@pentalog.fr hoặc   Jobs.han@pentalog.fr / mhoangtuyet@pentalog.fr 

 

Tel: 0985 310 361/ 0979 001 220 

 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

IV. Giới thiệu về Công ty 

 

Tên công ty: CNC CORPORATION  

 

Sơ lược về Công ty: CNC Corporation is a company specializing in high tech, with CNC SOFTWARE outsourcing software 

for global market, and CNC MOBILE focusing on applications development on mobile platforms. Honorably awarded the 3rd 

prize in “VIET LAND” and the 2nd prize in “DEVELOPER CHALLENGES” contest, CNC is the convergence for people who 

are young, enthusiastic and ready to assert themselves and to conquer the peak of technology. CNC Corp is also the 

convergence for a common dream of everybody.  

     CNC – “Crazy- Nonstop – Creative” 

Address : 14 floor, D11 - Sunrise Building, Tran Thai Tong st, Cau Giay dist, Ha Noi 

Website: www.cnc.com.vn  

Email: hr@cnc.com.vn  

Phone number : 04 221 98 599  

 

V. Thông tin tuyển dụng 

 

Vị trí tuyển dụng: Director Assistant 

Loại hình công việc: Toàn thời gian 

Số lượng cần tuyển: 1 

Địa điểm làm việc: Hà Nội 

- Miêu tả công việc: Assist Director in daily specific assigned duties 

- Support the Director in building business relationships by attending meetings, conferences and parties with investors / 

company's partners to expand networks for the firm  

- Liaise on behalf of the management board with inside company's departments and outside partners  

mailto:hvuthithanh@pentalog.fr
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- Support Director in several aspects of the company's daily operations 

- Make weekly / monthly / urgent plan for Director  

- Take responsibility when the Executive Director absence.  

- Other tasks assigned by Director 

- More details will be discussed in interviews. 

Yêu cầu: Bachelor’s degree in Business Administration, Economics,  

- Experience in Director Assistant is preferred 

- Female is recommend 

- Hard - working, have a good altitude with work  

- Desire to work in creative working environment 

- Basic understanding of IT inbound market  

- Strong communication, self-organization and negotiation skill 

Be dreamer-Be doer, enthusiastic, careful and friendly, Subtle – mind 

Mức lương: Salary : 300 USD - 500 USD  

Quyền lợi được hưởng: You will have a chance to work in professional working environment  

- Bonus : Based on company bonus policy  

- Being trained basically and deeply to meet the international clients' demand. 

- Being entitled to the benefits as specified in the Labor Code of Vietnam 

- Working in a professional environment providing candidates with unparalleled opportunities to develop the ability.     

Số năm kinh nghiệm:  

Yêu cầu khác: APPLICATION FORM  

We receive your documents via email: hr@cnc.com.vn 

1. Email subject : DA_Name (Ex : DA _ Tran Thi A) 

2. Files attached: 

- CV/Resume (attaching your photograph) 

- Application letter 

- Diplomas and certificates relating 

Hạn nộp hồ sơ: 

 

VI. Liên hệ ứng tuyển 

 

Người liên hệ: Ms. Phuong 

Email: hr@cnc.com.vn 

Tel: 04 221 98 599 
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THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

VII. Giới thiệu về Công ty 

Tên công ty: CNC CORPORATION  

 

Sơ lược về Công ty: CNC Corporation is a company specializing in high tech, with CNC SOFTWARE outsourcing software 

for global market, and CNC MOBILE focusing on applications development on mobile platforms. Honorably awarded the 3rd 

prize in “VIET LAND” and the 2nd prize in “DEVELOPER CHALLENGES” contest, CNC is the convergence for people who 

are young, enthusiastic and ready to assert themselves and to conquer the peak of technology. CNC Corp is also the 

convergence for a common dream of everybody.  

     CNC – “Crazy- Nonstop – Creative” 

Address : 14 floor, D11 - Sunrise Building, Tran Thai Tong st, Cau Giay dist, Ha Noi 

Website: www.cnc.com.vn  

Email: hr@cnc.com.vn  

Phone number : 04 221 98 599  

 

VIII. Thông tin tuyển dụng 

 

Vị trí tuyển dụng: English Communicator 

Loại hình công việc: Toàn thời gian 

Số lượng cần tuyển: 4 

Địa điểm làm việc: Hà Nội 

Miêu tả công việc: English Communicator is not only the bridge between company and clients but also the “Face” of the 

company. As a English Communicator, you should be matched with the followings: 

* Customer relationship management 

- Communicate between Foreign clients (North America) and IT developer team 

- Involve in negotiating with Clients 

- Look for new Clients 

http://www.cnc.com.vn/
mailto:hr@cnc.com.vn
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* Customer care 

- Build, maintain and improve good relationships with Client.  

- Contribute to the Company’ strategy of Brand building in the international IT industry. 

Yêu cầu: 

 1. Female is recommended 

2. Basic understanding of IT inbound market 

3. Strong communication and negotiation skills 

4. English proficient 

5. Good looking  

6. Experienced in working as English communicator or clerk 

 

Mức lương: Salary : $ 200 - $ 350 / month 

- Quyền lợi được hưởng: Bonus : Based on company bonus policy  

- Being trained basically and deeply to meet the international clients' demand. 

- Being entitled to the benefits as specified in the Labor Code of Vietnam 

- Working in a professional environment providing candidates with unparalleled opportunities to develop the ability. 

   

Số năm kinh nghiệm:  

Yêu cầu khác: APPLICATION FORM  

We receive your documents via email: hr@cnc.com.vn 

1. Email subject : DA_Name (Ex : DA _ Tran Thi A) 

2. Files attached: 

- CV/Resume (attaching your photograph) 

- Application letter 

- Diplomas and certificates relating 

Hạn nộp hồ sơ: 

 

IX. Liên hệ ứng tuyển 

 

Người liên hệ: Ms. Phuong 

Email: hr@cnc.com.vn 

Tel: 04 221 98 599 

 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

X. Giới thiệu về Công ty 
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Tên công ty: CNC CORPORATION  

 

Sơ lược về Công ty: CNC Corporation is a company specializing in high tech, with CNC SOFTWARE outsourcing software 

for global market, and CNC MOBILE focusing on applications development on mobile platforms. Honorably awarded the 3rd 

prize in “VIET LAND” and the 2nd prize in “DEVELOPER CHALLENGES” contest, CNC is the convergence for people who 

are young, enthusiastic and ready to assert themselves and to conquer the peak of technology. CNC Corp is also the 

convergence for a common dream of everybody.  

     CNC – “Crazy- Nonstop – Creative” 

Address : 14 floor, D11 - Sunrise Building, Tran Thai Tong st, Cau Giay dist, Ha Noi 

Website: www.cnc.com.vn  

Email: hr@cnc.com.vn  

Phone number : 04 221 98 599  

 

XI. Thông tin tuyển dụng 

 

Vị trí tuyển dụng: Japanese Communicator 

Loại hình công việc: Toàn thời gian 

Số lượng cần tuyển: 5 -7  

Địa điểm làm việc: Hà Nội 

- Miêu tả công việc:  

- Tìm kiếm, phân tích các dự án thuộc thị trường Nhật Bản  

- Chăm sóc với các khách hàng từ Nhật Bản, xây dựng, duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng Nhật Bản 

-  Hiểu các yêu cầu về dự án và cung cấp các thông tin về dự án cho đội phát triển sản phẩm   

- Thực hiện các công việc liên quan đến việc thương lượng, đàm phán với các khách hàng  

- Cung cấp các thông tin về công ty, các sản phẩm của công ty tới các khách hàng Nhật Bản, đưa thương hiệu và sản phẩm 

của công ty ra thị trường Nhật Bản 

 

Yêu cầu: 

- Tốt nghiệp ĐH Ngoại ngữ, các trường đào tạo chuyên ngành tiếng Nhật . Ưu tiên các trường công nghệ thông tin có học 

tiếng Nhật 

- Thông thạo các kỹ năng nghe – nói – đọc – viết, từ 2 kyu trở lên 

- Yêu thích các công việc liên quan đến kinh doanh và giao tiếp  

- Hiểu biết về công nghệ thông tin và các lĩnh vực phát triển phần mềm 

- Kỹ năng mềm (thương lương, đàm phán, giao tiếp, giải quyết vấn đề …) tốt là một lợi thế 

- Năng động, nhanh nhẹn, chăm chỉ, có tính cầu tiến, ham học hỏi và có tư duy tốt 

 

- Mức lương: 7, 000,000 – 10, 000,000 VND/ month (( có thể thương lượng và đàm phán để phù hợp với năng lực) 

http://www.cnc.com.vn/
mailto:hr@cnc.com.vn
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Quyền lợi được hưởng:  

- Thưởng xứng đáng theo năng lưc̣, theo chính sách của công ty 

- Được đóng BHXH, BHYT , BHTN theo quy điṇh của nhà nước 

- Được nghỉ 2 thứ 7, 4 chủ nhật / tháng 

- Các bạn sinh viên năm cuối được công ty tạo điều kiện sắp xếp thời gian học tập để hoàn thành chương trình học ở 

trường.  

- Được làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiêp̣, năng đôṇg 

- Được tham gia các phong trào văn nghệ, vui chơi giải tri,́ du lic̣h của công ty .  

Số năm kinh nghiệm:  

Yêu cầu khác: APPLICATION FORM  

We receive your documents via email: hr@cnc.com.vn 

1. Email subject : DA_Name (Ex : DA _ Tran Thi A) 

2. Files attached: 

- CV/Resume (attaching your photograph) 

- Application letter 

- Diplomas and certificates relating 

Hạn nộp hồ sơ: 

 

XII. Liên hệ ứng tuyển 

 

Người liên hệ: Ms. Phuong 

Email: hr@cnc.com.vn 

Tel: 04 221 98 599 

 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

XIII. Giới thiệu về Công ty 
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Tên công ty: CNC CORPORATION  

 

Sơ lược về Công ty: CNC Corporation is a company specializing in high tech, with CNC SOFTWARE outsourcing software 

for global market, and CNC MOBILE focusing on applications development on mobile platforms. Honorably awarded the 3rd 

prize in “VIET LAND” and the 2nd prize in “DEVELOPER CHALLENGES” contest, CNC is the convergence for people who 

are young, enthusiastic and ready to assert themselves and to conquer the peak of technology. CNC Corp is also the 

convergence for a common dream of everybody.  

     CNC – “Crazy- Nonstop – Creative” 

Address : 14 floor, D11 - Sunrise Building, Tran Thai Tong st, Cau Giay dist, Ha Noi 

Website: www.cnc.com.vn  

Email: hr@cnc.com.vn  

Phone number : 04 221 98 599  

 

XIV. Thông tin tuyển dụng 

 

Vị trí tuyển dụng: Online Marketing 

Loại hình công việc: Toàn thời gian 

Số lượng cần tuyển: 3 

Địa điểm làm việc: Hà Nội 

- Miêu tả công việc:  

- - To be responsible for developing, executing and delivering the digital/ online marketing strategies for CNCSOFT.  

- - Research and analyze the client and market demand with online tools.  

- - Handle the website content and SEO tools to improve website ranking on Search tools.  

- - Build the online community, email marketing, forum seeding analytics and attracting new customers. 

- - Cooperate with other departments to raise company brand name. 

Yêu cầu: 

- -  Graduated university with major: Marketing, IT, Foreign Languages or relative majors.  

- - Marketing knowledge in general.  

- - Ability to plan and handle online marketing strategies. 

- - Keeping in touch with online trend and predicting Market 

- - Ability to use online tools as SEO, Social media, Forum seeding, Email Marketing, Analytics, etc.  

- - Creative, active and responsible with work.  

- - Interested in Information Technology and trend to work in IT company 

- - Female, good - looking  

- - Time management, Team work, presentation, Communication skills are preferred.  

 

Mức lương: 5, 000,000 – 8, 000,000 VND/ month 

http://www.cnc.com.vn/
mailto:hr@cnc.com.vn
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Quyền lợi được hưởng:  

- Bonus : Based on company bonus policy  

- Being trained basically and deeply to meet the international clients' demand. 

- Being entitled to the benefits as specified in the Labor Code of Vietnam 

- Working in a professional environment providing candidates with unparalleled opportunities to develop the ability. 

   

Số năm kinh nghiệm:  

Yêu cầu khác: APPLICATION FORM  

We receive your documents via email: hr@cnc.com.vn 

1. Email subject : DA_Name (Ex : DA _ Tran Thi A) 

2. Files attached: 

- CV/Resume (attaching your photograph) 

- Application letter 

- Diplomas and certificates relating 

Hạn nộp hồ sơ: 

 

XV. Liên hệ ứng tuyển 

 

Người liên hệ: Ms. Phuong 

Email: hr@cnc.com.vn 

Tel: 04 221 98 599 

 

 

 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

XVI. Giới thiệu về Công ty 

 

Tên công ty: Tập đoàn Đại Việt 
Sơ lược về Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt, đơn vị sở hữu Kênh thông tin số 1 về bất động 

sản tại Việt Nam hiện nay - website www.batdongsan.com.vn với gần 90.000 lượt truy cập mỗi ngày, là một trong ba thành viên 

thuộc Tập đoàn Đại Việt (Đại Việt Group – http://daivietgroup.net).  

Đại Việt Group là tập đoàn kinh tế đa ngành, hoạt động trong những lĩnh vực mũi nhọn của nền kinh tế gồm Bất động 

sản, Truyền thông internet và Phần mềm. Tập đoàn với ba thành viên gồm Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt, 

Công ty cổ phần Bất động sản B.D.S và Công ty cổ phần Phần mềm S.D.T. 

Website: www.daivietgroup.net  

Tel:  

 

XVII. Thông tin tuyển dụng 

 

http://www.batdongsan.com.vn/
http://daivietgroup.net/
http://www.daivietgroup.net/
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Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh bất động sản 

Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định 

Số lượng cần tuyển: 05 

Địa điểm làm việc: Hà Nội 

Miêu tả công việc: - Chăm sóc khách hàng có nhu cầu giao dịch bất động sản do công ty giao (Không bị áp chỉ tiêu doanh số); 

- Tham gia phát triển mạng lưới khách hàng có nhu cầu giao dịch bất động sản;  

- Tạo dựng và phát triển mối quan hệ với đối tác và khách hàng tiềm năng;  

- Chi tiết công việc trao đổi tại buổi phỏng vấn. 

Yêu cầu: - Nam, nữ tốt nghiệp trung cấp trở lên;  

- Sức khỏe tốt, có phương tiện đi lại; 

- Trung thực, nhiệt tình, năng động, giao tiếp tốt; 

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo. 

Mức lương: Thỏa thuận 

Quyền lợi được hưởng: - Thu nhập cao, không hạn chế và tương xứng năng lực của ứng viên; 

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT…); 

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao; 

- Cơ hội làm việc và gắn bó lâu dài trong công ty công nghệ và truyền thông internet hàng đầu Việt Nam để phát huy tối đa 

năng lực bản thân và phát triển nghề nghiệp. 

Số năm kinh nghiệm:  

Yêu cầu khác:  

Hạn nộp hồ sơ: 19/5/2012 

 

XVIII. Liên hệ ứng tuyển 

 

Người liên hệ: Ms Trang hoặc Ms Bích 

Email: tuyendung1@daivietgroup.net  

Tel: 043 562 5843 hoặc 043 941 0916 

 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

XIX. Giới thiệu về Công ty 

 

Tên công ty: Tập đoàn Đại Việt 
Sơ lược về Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt, đơn vị sở hữu Kênh thông tin số 1 về bất động 

sản tại Việt Nam hiện nay - website www.batdongsan.com.vn với gần 90.000 lượt truy cập mỗi ngày, là một trong ba thành viên 

thuộc Tập đoàn Đại Việt (Đại Việt Group – http://daivietgroup.net).  

Đại Việt Group là tập đoàn kinh tế đa ngành, hoạt động trong những lĩnh vực mũi nhọn của nền kinh tế gồm Bất động 

sản, Truyền thông internet và Phần mềm. Tập đoàn với ba thành viên gồm Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt, 

mailto:tuyendung1@daivietgroup.net
http://www.batdongsan.com.vn/
http://daivietgroup.net/
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Công ty cổ phần Bất động sản B.D.S và Công ty cổ phần Phần mềm S.D.T. 

Website: www.daivietgroup.net  

Tel:  

 

XX. Thông tin tuyển dụng 

 

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh và CSKH 

Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định 

Số lượng cần tuyển: 08 

Địa điểm làm việc: Hà Nội 

Miêu tả công việc: - Tư vấn, tiếp thị các khách hàng tiềm năng dùng các sản phẩm, dịch vụ đăng tin, quảng cáo trực tuyến trên 

website www.batdongsan.com.vn của công ty (chủ yếu qua điện thoại); 

- Đàm phán trực tiếp với khách hàng và ký kết các hợp đồng dịch vụ; 

- Chi tiết công việc trao đổi tại buổi phỏng vấn. 

Yêu cầu: - Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên;  

- Là người am hiểu hoặc yêu thích kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh website và thương mại điện tử; 

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt; 

- Không nói ngọng, nói lắp, không nói giọng địa phương; 

- Có thể làm việc ở cường độ cao và chịu được áp lực công việc; 

- Có kinh nghiệm về kinh doanh, tiếp thị, chăm sóc khách hàng ... là một lợi thế (nhưng không bắt buộc). 

Mức lương: Thỏa thuận 

Quyền lợi được hưởng: - Thu nhập cao, không hạn chế và tương xứng năng lực của ứng viên; 

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT…); 

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao; 

- Cơ hội làm việc và gắn bó lâu dài trong công ty công nghệ và truyền thông internet hàng đầu Việt Nam để phát huy tối đa 

năng lực bản thân và phát triển nghề nghiệp. 

Số năm kinh nghiệm:  

Yêu cầu khác:  

Hạn nộp hồ sơ: 19/5/2012 

 

XXI. Liên hệ ứng tuyển 

 

Người liên hệ: Ms Trang hoặc Ms Bích 

Email: tuyendung1@daivietgroup.net  

Tel: 043 562 5843 hoặc 043 941 0916 

 

http://www.daivietgroup.net/
http://www.batdongsan.com.vn/
mailto:tuyendung1@daivietgroup.net
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THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

XXII. Giới thiệu về Công ty 

 

Tên công ty: Tập đoàn Đại Việt 
Sơ lược về Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt, đơn vị sở hữu Kênh thông tin số 1 về bất động 

sản tại Việt Nam hiện nay - website www.batdongsan.com.vn với gần 90.000 lượt truy cập mỗi ngày, là một trong ba thành viên 

thuộc Tập đoàn Đại Việt (Đại Việt Group – http://daivietgroup.net).  

Đại Việt Group là tập đoàn kinh tế đa ngành, hoạt động trong những lĩnh vực mũi nhọn của nền kinh tế gồm Bất động 

sản, Truyền thông internet và Phần mềm. Tập đoàn với ba thành viên gồm Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt, 

Công ty cổ phần Bất động sản B.D.S và Công ty cổ phần Phần mềm S.D.T. 

Website: www.daivietgroup.net  

Tel:  

 

XXIII. Thông tin tuyển dụng 

 

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên thiết kế Mỹ thuật website 

Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định 

Số lượng cần tuyển: 01 

Địa điểm làm việc: Hà Nội 

Miêu tả công việc: - Thiết kế giao diện website, banner động; 

- Thiết kế logo, bộ nhận diện thương hiệu, brochure, catalogue…; 

- Cắt giao diện và viết stylesheet theo chuẩn của W3C cho website; 

- Công việc cụ thể được giao bởi Trưởng phòng và quản lý dự án phòng kỹ thuật của Công ty; 

- Chi tiết công việc trao đổi tại buổi phỏng vấn. 

Yêu cầu: - Tốt nghiệp các trường đào tạo về thiết kế mỹ thuật đa phương tiện (Ưu tiên: Mỹ thuật công nghiệp, FPT Arena …); 

- Thành thạo bộ công cụ thiết kế Adobe Master (Photoshop, Illustrator, Flash, Indesign…), và các chương trình thiết kế khác 

(Corel Draw…); 

- Có kinh nghiệm về thiết kế web, HTML, CSS, Java Script; 

- Có tư duy sáng tạo, cởi mở, chủ động. 

Mức lương: Thỏa thuận 

Quyền lợi được hưởng: - Thu nhập cao, không hạn chế và tương xứng năng lực của ứng viên; 

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT…); 

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao; 

- Cơ hội làm việc và gắn bó lâu dài trong công ty công nghệ và truyền thông internet hàng đầu Việt Nam để phát huy tối đa 

năng lực bản thân và phát triển nghề nghiệp. 

Số năm kinh nghiệm:  
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Yêu cầu khác:  

Hạn nộp hồ sơ: 19/5/2012 

 

XXIV. Liên hệ ứng tuyển 

 

Người liên hệ: Ms Trang hoặc Ms Bích 

Email: tuyendung1@daivietgroup.net  

Tel: 043 562 5843 hoặc 043 941 0916 

 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

XXV. Giới thiệu về Công ty 

 

Tên công ty: Tập đoàn Đại Việt 
Sơ lược về Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt, đơn vị sở hữu Kênh thông tin số 1 về bất động 

sản tại Việt Nam hiện nay - website www.batdongsan.com.vn với gần 90.000 lượt truy cập mỗi ngày, là một trong ba thành viên 

thuộc Tập đoàn Đại Việt (Đại Việt Group – http://daivietgroup.net).  

Đại Việt Group là tập đoàn kinh tế đa ngành, hoạt động trong những lĩnh vực mũi nhọn của nền kinh tế gồm Bất động 

sản, Truyền thông internet và Phần mềm. Tập đoàn với ba thành viên gồm Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt, 

Công ty cổ phần Bất động sản B.D.S và Công ty cổ phần Phần mềm S.D.T. 

Website: www.daivietgroup.net  

Tel:  

 

XXVI. Thông tin tuyển dụng 

 

Vị trí tuyển dụng: Sales Manager 

Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định 

Số lượng cần tuyển: 01 

Địa điểm làm việc: Hà Nội 

Miêu tả công việc: - Lập và tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh để gia tăng lượng khách hàng và doanh thu của 

website; 

- Tổ chức và thực hiện việc đào tạo cho nhân viên, đặc biệt là về kỹ năng marketing; 

- Các công việc khác khi được yêu cầu. 

Yêu cầu: - Tốt nghiệp đại học trở lên, có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; 

- Có khả năng tư duy độc lập, sáng tạo, logic 

- Có khả năng hoạch định chiến lược, lập kế hoạch và điều hành kinh doanh; 

- Nhiệt tình, năng động, trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc 

Mức lương: Thỏa thuận 
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Quyền lợi được hưởng: - Thu nhập cao, không hạn chế và tương xứng năng lực của ứng viên; 

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT…); 

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao; 

- Cơ hội làm việc và gắn bó lâu dài trong công ty công nghệ và truyền thông internet hàng đầu Việt Nam để phát huy tối đa 

năng lực bản thân và phát triển nghề nghiệp. 

Số năm kinh nghiệm:  

Yêu cầu khác:  

Hạn nộp hồ sơ: 19/5/2012 

 

XXVII. Liên hệ ứng tuyển 

 

Người liên hệ: Ms Trang hoặc Ms Bích 

Email: tuyendung1@daivietgroup.net  

Tel: 043 562 5843 hoặc 043 941 0916 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

XXVIII. Giới thiệu về Công ty 

 

Tên công ty: Tập đoàn Đại Việt 
Sơ lược về Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt, đơn vị sở hữu Kênh thông tin số 1 về bất động 

sản tại Việt Nam hiện nay - website www.batdongsan.com.vn với gần 90.000 lượt truy cập mỗi ngày, là một trong ba thành viên 

thuộc Tập đoàn Đại Việt (Đại Việt Group – http://daivietgroup.net).  

Đại Việt Group là tập đoàn kinh tế đa ngành, hoạt động trong những lĩnh vực mũi nhọn của nền kinh tế gồm Bất động 

sản, Truyền thông internet và Phần mềm. Tập đoàn với ba thành viên gồm Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt, 

Công ty cổ phần Bất động sản B.D.S và Công ty cổ phần Phần mềm S.D.T. 

Website: www.daivietgroup.net  

Tel:  

 

XXIX. Thông tin tuyển dụng 

 

Vị trí tuyển dụng: Thực tập sinh 

Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định 

Số lượng cần tuyển: 20 

Địa điểm làm việc: Hà Nội 

Miêu tả công việc: + 05 Thực tập sinh Đăng tin:  

Soạn thảo, đăng tải các tin giao dịch bất động sản lên website www.batdongsan.com.vn và các website khác. 

+ 15 Thực tập sinh Kinh doanh và Chăm sóc KH:  

- Tư vấn, tiếp thị các khách hàng tiềm năng sử dụng dịch vụ đăng tin, quảng cáo trực tuyến trên 

website www.batdongsan.com.vn của Công ty (chủ yếu qua điện thoại);  
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- Đàm phán trực tiếp với khách hàng và ký kết các hợp đồng dịch vụ liên quan. 

Yêu cầu: - Ưu tiên các bạn sinh viên nữ, chuẩn bị hoặc mới tốt nghiệp, bậc đào tạo từ Trung cấp trở lên (ưu tiên chuyên ngành 

tin học, kinh tế…); 

- Nhiệt tình, chăm chỉ, chịu được áp lực công việc; 

- Kỹ năng thao tác tin học văn phòng thành thạo. 

Mức lương: Thỏa thuận 

Quyền lợi được hưởng: - Được hưởng trợ cấp thực tập hàng tháng:  

+ Thực tập sinh Đăng tin: 1.500.000đ/tháng/thực tập sinh; 

+ Thực tập sinh Kinh doanh và Chăm sóc KH: 2.000.000đ/tháng/thực tập sinh + thưởng theo doanh số (nếu có) 

- Được đào tạo chuyên môn và các kỹ năng cần thiết; 

- Được bố trí đầy đủ các phương tiện và điều kiện làm việc; 

- Được ưu tiên tuyển dụng vào làm việc chính thức sau thời gian thực tập. Khi đó sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho 

nhân viên chính thức bao gồm thu nhập hấp dẫn hàng tháng, các chế độ của Luật lao động hiện hành, cùng với đó là môi 

trường làm việc gắn bó lâu dài, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cơ hội thăng tiến cao 

Số năm kinh nghiệm:  

Yêu cầu khác:  

Hạn nộp hồ sơ: 19/5/2012 

 

XXX. Liên hệ ứng tuyển 

 

Người liên hệ: Ms Trang hoặc Ms Bích 

Email: tuyendung1@daivietgroup.net  

Tel: 043 562 5843 hoặc 043 941 0916 

 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

XXXI. Giới thiệu về Công ty 

 

Tên công ty: Tập đoàn Đại Việt 
Sơ lược về Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt, đơn vị sở hữu Kênh thông tin số 1 về bất động 

sản tại Việt Nam hiện nay - website www.batdongsan.com.vn với gần 90.000 lượt truy cập mỗi ngày, là một trong ba thành viên 

thuộc Tập đoàn Đại Việt (Đại Việt Group – http://daivietgroup.net).  

Đại Việt Group là tập đoàn kinh tế đa ngành, hoạt động trong những lĩnh vực mũi nhọn của nền kinh tế gồm Bất động 

sản, Truyền thông internet và Phần mềm. Tập đoàn với ba thành viên gồm Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt, 

Công ty cổ phần Bất động sản B.D.S và Công ty cổ phần Phần mềm S.D.T. 

Website: www.daivietgroup.net  

Tel:  

 

XXXII. Thông tin tuyển dụng 
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Vị trí tuyển dụng: Trợ lý giám đốc phát triển sản phẩm website 

Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định 

Số lượng cần tuyển: 01 

Địa điểm làm việc: Hà Nội 

Miêu tả công việc:  

-  Nghiên cứu về các mô hình kinh doanh trên internet có liên quan tới các dự án website của Công ty; 

- Tham gia phát triển, hoàn thiện các sản phẩm và dịch vụ trên các website; 

- Đưa ra các ý tưởng để xây dựng và hoàn thiện tính năng, nội dung, giao diện ... của các website; 

- Các công việc khác khi được yêu cầu. 

Yêu cầu: - Có khả năng tự phát hiện, phân tích và giải quyết các vấn đề; 

- Có khả năng tư duy logic cao; 

- Khả năng sáng tạo;  

- Khả năng nắm bắt và giải quyết các vấn đề mới tốt; 

- Không nhất thiết phải có chuyên môn hay giỏi về công nghệ, internet...  

Mức lương: 300$ - 1000$ 

Quyền lợi được hưởng: - Thu nhập hấp dẫn theo năng lực, lương cứng từ 300$ - 1000$; 

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT…); 

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao; 

- Cơ hội làm việc và gắn bó lâu dài trong công ty công nghệ và truyền thông internet hàng đầu Việt Nam để phát huy tối đa 

năng lực bản thân và phát triển nghề nghiệp. 

Số năm kinh nghiệm:  

Yêu cầu khác:  

Hạn nộp hồ sơ: 19/5/2012 

 

XXXIII. Liên hệ ứng tuyển 

 

Người liên hệ: Ms Trang hoặc Ms Bích 

Email: tuyendung1@daivietgroup.net  

Tel: 043 562 5843 hoặc 043 941 0916 

 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

XXXIV. Giới thiệu về Công ty 
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Tên công ty: Tập đoàn Đại Việt 
Sơ lược về Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt, đơn vị sở hữu Kênh thông tin số 1 về bất động 

sản tại Việt Nam hiện nay - website www.batdongsan.com.vn với gần 90.000 lượt truy cập mỗi ngày, là một trong ba thành viên 

thuộc Tập đoàn Đại Việt (Đại Việt Group – http://daivietgroup.net).  

Đại Việt Group là tập đoàn kinh tế đa ngành, hoạt động trong những lĩnh vực mũi nhọn của nền kinh tế gồm Bất động 

sản, Truyền thông internet và Phần mềm. Tập đoàn với ba thành viên gồm Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt, 

Công ty cổ phần Bất động sản B.D.S và Công ty cổ phần Phần mềm S.D.T. 

Website: www.daivietgroup.net  

Tel:  

 

XXXV. Thông tin tuyển dụng 

 

Vị trí tuyển dụng: Trợ lý giám đốc 

Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định 

Số lượng cần tuyển: 01 

Địa điểm làm việc: Hà Nội 

Miêu tả công việc: - Giúp GĐ điều hành mọi mặt hoạt động của Công ty; 

- Tham mưu, hỗ trợ GĐ trong việc hoạch định và triển khai các chiến lược, mục tiêu, giải pháp và kế hoạch phát triển chung 

của Công ty và từng phòng ban, bộ phận; 

- Hỗ trợ GĐ điều hành, giám sát, đôn đốc các phòng ban, bộ phận trong việc triển khai các mục tiêu, kế hoạch theo chức năng 

đã được phân công; 

- Tổng hợp, đánh giá và lập các báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty và các phòng ban thông qua các báo cáo của từng 

bộ phận, qua đó tham mưu kịp thời cho GĐ các giải pháp để đảm bảo công việc được thực hiện mang lại hiệu quả cao nhất; 

- Hỗ trợ GĐ xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo nhân sự theo yêu cầu công việc; 

- Thực hiện các công việc khác khi được yêu cầu. 

Yêu cầu: - Tốt nghiệp bậc đại học trở lên; 

- Ưu tiên ứng viên có 1 năm kinh nghiệm trở lên 

- Độ tuổi từ 22 tới 35, không phân biệt giới tính; 

- Có tầm nhìn chiến lược, năng lực tổ chức, lãnh đạo và quản lý tốt; 

- Biết lập kế hoạch, chủ động trong công việc 

- Tiếng Anh sử dụng thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; 

- Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng; 

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc. 

Mức lương: 300$ - 1000$ 

Quyền lợi được hưởng: - Thu nhập hấp dẫn theo năng lực, lương cứng từ 300$ - 1000$; 
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- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT…); 

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao; 

- Cơ hội làm việc và gắn bó lâu dài trong công ty công nghệ và truyền thông internet hàng đầu Việt Nam để phát huy tối đa 

năng lực bản thân và phát triển nghề nghiệp. 

Số năm kinh nghiệm:  

Yêu cầu khác:  

Hạn nộp hồ sơ: 19/5/2012 

 

XXXVI. Liên hệ ứng tuyển 

 

Người liên hệ: Ms Trang hoặc Ms Bích 

Email: tuyendung1@daivietgroup.net  

Tel: 043 562 5843 hoặc 043 941 0916 

 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

XXXVII. Giới thiệu về Công ty 

 

Tên công ty: Tập đoàn Đại Việt 
Sơ lược về Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt, đơn vị sở hữu Kênh thông tin số 1 về bất động 

sản tại Việt Nam hiện nay - website www.batdongsan.com.vn với gần 90.000 lượt truy cập mỗi ngày, là một trong ba thành viên 

thuộc Tập đoàn Đại Việt (Đại Việt Group – http://daivietgroup.net).  

Đại Việt Group là tập đoàn kinh tế đa ngành, hoạt động trong những lĩnh vực mũi nhọn của nền kinh tế gồm Bất động 

sản, Truyền thông internet và Phần mềm. Tập đoàn với ba thành viên gồm Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt, 

Công ty cổ phần Bất động sản B.D.S và Công ty cổ phần Phần mềm S.D.T. 

Website: www.daivietgroup.net  

 

XXXVIII. Thông tin tuyển dụng 

 

Vị trí tuyển dụng: Trợ lý giám sát phòng đăng tin 

Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định 

Số lượng cần tuyển: 02 

Địa điểm làm việc: Hà Nội 

Miêu tả công việc: - Hỗ trợ Trưởng phòng giám sát, đôn đốc các hoạt động đăng tin lên website www.batdongsan.com.vn đảm 

bảo số lượng tin và chất lượng tin; 

- Hỗ trợ Trưởng phòng điều phối công việc của các nhân viên trong phòng; 

- Chi tiết công việc trao đổi tại buổi phỏng vấn. 

Yêu cầu: - Nhiệt tình, chăm chỉ, chịu được áp lực công việc; 

- Có khả năng tư duy logic, khả năng tổ chức công việc khoa học; 

- Kỹ năng thao tác tin học văn phòng thành thạo. 
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Mức lương: Thỏa thuận 

Quyền lợi được hưởng: - Thu nhập cao, không hạn chế và tương xứng năng lực của ứng viên; 

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT…); 

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao; 

- Cơ hội làm việc và gắn bó lâu dài trong công ty công nghệ và truyền thông internet hàng đầu Việt Nam để phát huy tối đa 

năng lực bản thân và phát triển nghề nghiệp. 

Số năm kinh nghiệm:  

Yêu cầu khác:  

Hạn nộp hồ sơ: 19/5/2012 

 

XXXIX. Liên hệ ứng tuyển 

 

Người liên hệ: Ms Trang hoặc Ms Bích 

Email: tuyendung1@daivietgroup.net  

Tel: 043 562 5843 hoặc 043 941 0916 

 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

XL. Giới thiệu về Công ty 

 

Tên công ty: Tập đoàn Đại Việt 
Sơ lược về Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt, đơn vị sở hữu Kênh thông tin số 1 về bất động 

sản tại Việt Nam hiện nay - website www.batdongsan.com.vn với gần 90.000 lượt truy cập mỗi ngày, là một trong ba thành viên 

thuộc Tập đoàn Đại Việt (Đại Việt Group – http://daivietgroup.net).  

Đại Việt Group là tập đoàn kinh tế đa ngành, hoạt động trong những lĩnh vực mũi nhọn của nền kinh tế gồm Bất động 

sản, Truyền thông internet và Phần mềm. Tập đoàn với ba thành viên gồm Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt, 

Công ty cổ phần Bất động sản B.D.S và Công ty cổ phần Phần mềm S.D.T. 

Website: www.daivietgroup.net  

Tel:  

 

XLI. Thông tin tuyển dụng 

 

Vị trí tuyển dụng: Trợ lý kinh doanh 

Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định 

Số lượng cần tuyển: 02 

Địa điểm làm việc: Hà Nội 

Miêu tả công việc: - Tham mưu, tư vấn, hỗ trợ Trưởng phòng trong việc xây dựng các kế hoạch và điều hành các hoạt động 

kinh doanh của phòng, đặc biệt ở mảng dịch vụ website; 

- Tham gia hoặc trực tiếp lập và tổ chức thực hiện các kế hoạch, công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng; 
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- Hỗ trợ Trưởng phòng giám sát, quản lý, thúc đẩy thái độ và hiệu quả công việc của nhân viên cấp dưới; 

- Hỗ trợ nhân viên cấp dưới triển khai kế hoạch kinh doanh đã xây dựng; 

- Xây dựng và mở rộng các mối quan hệ với các đối tác, chủ đầu tư, chủ dự án; 

- Thiết lập hệ thống khách hàng chiến lược, khách hàng tiềm năng và chăm sóc khách hàng hiện có; 

- Những nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng. 

Yêu cầu: - Tốt nghiệp cao đẳng trở lên; 

- Giao tiếp tốt, trí nhớ tốt; 

- Trung thực, cẩn thận, sáng tạo, ngăn nắp; 

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và khả năng chịu được áp lực công việc; 

- Có khả năng thích ứng với công việc nhanh. 

Mức lương: Thỏa thuận 

Quyền lợi được hưởng: - Thu nhập cao, không hạn chế và tương xứng năng lực của ứng viên; 

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT…); 

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao; 

- Cơ hội làm việc và gắn bó lâu dài trong công ty công nghệ và truyền thông internet hàng đầu Việt Nam để phát huy tối đa 

năng lực bản thân và phát triển nghề nghiệp. 

Số năm kinh nghiệm:  

Yêu cầu khác:  

Hạn nộp hồ sơ: 19/5/2012 

 

 

XLII. Liên hệ ứng tuyển 

 

Người liên hệ: Ms Trang hoặc Ms Bích 

Email: tuyendung1@daivietgroup.net  

Tel: 043 562 5843 hoặc 043 941 0916 

 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

XLIII. Giới thiệu về Công ty 

 

Tên công ty: Tập đoàn Đại Việt 
Sơ lược về Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt, đơn vị sở hữu Kênh thông tin số 1 về bất động 

sản tại Việt Nam hiện nay - website www.batdongsan.com.vn với gần 90.000 lượt truy cập mỗi ngày, là một trong ba thành viên 

thuộc Tập đoàn Đại Việt (Đại Việt Group – http://daivietgroup.net).  

Đại Việt Group là tập đoàn kinh tế đa ngành, hoạt động trong những lĩnh vực mũi nhọn của nền kinh tế gồm Bất động 

sản, Truyền thông internet và Phần mềm. Tập đoàn với ba thành viên gồm Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt, 
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Công ty cổ phần Bất động sản B.D.S và Công ty cổ phần Phần mềm S.D.T. 

Website: www.daivietgroup.net  

Tel:  

 

XLIV. Thông tin tuyển dụng 

 

Vị trí tuyển dụng: Trưởng phòng kinh doanh 

Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định 

Số lượng cần tuyển: 01 

Địa điểm làm việc: Hà Nội 

Miêu tả công việc: - Trực tiếp chịu trách nhiệm trước GĐ Công ty về hoạt động và hiệu quả của phòng kinh doanh; 

- Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các kế hoạch kinh doanh dịch vụ website của 

Công ty; 

- Chịu trách nhiệm quảng bá, phát triển và khai thác các giá trị từ website của Công ty; 

- Nghiên cứu, tham mưu và xây dưng các giải pháp nhằm duy trì và thúc đẩy hoạt động kinh doanh website;  

- Quản lý, điều hành và giám sát công việc của nhân viên thuộc phòng kinh doanh;  

- Phối hợp với phòng nhân sự trong công tác tuyển dụng và đào tạo nhân viên phòng kinh doanh; 

- Tìm kiếm và phát triển quan hệ với các khách hàng và đối tác tiềm năng; 

- Đàm phán, ký kết các hợp đồng; 

- Những nhiệm vụ khác theo sự phân công của GĐ Công ty. 

Mức lương: Thỏa thuận 

Quyền lợi được hưởng: - Mức lương: $500 - $1000 + %hoa hồng + thưởng (tùy theo năng lực, kinh nghiệm, không giới hạn). 

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao. 

- Có cơ hội để phát huy tối đa năng lực bản thân. 

- Được hưởng đầy đủ các chế độ đaĩ ngô ̣với người lao đôṇg theo Luật Lao động Việt Nam… 

Số năm kinh nghiệm:  

Yêu cầu khác: - Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế hoặc liên quan; 

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý; 

- Có khả năng phân tích và nhạy bén với những cơ hội thị trường; có mối quan hệ rộng; 

- Am hiểu về kinh doanh và marketing; 

- Có kinh nghiệm sales và tiếp thị; 

- Có khả năng tổ chức, quản lý, điều hành; 

- Có khả năng giao tiếp tốt, năng động và sáng tạo; 

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

- Có khả năng làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực tốt; 

http://www.daivietgroup.net/


               JOBS FOR STUDENTS CLUB  
Website: www.j4sc.weebly.com | www.j4s.vicongdong.vn |Tel: 01699 657 570 | Email: hrpm.j4s@gmail.com 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Đạo đức/ Uy tín cá nhân/ Tính gắn kết lâu dài/ Có quan điểm làm việc hoặc định hướng công việc rõ ràng. 

Hạn nộp hồ sơ: 19/5/2012 

 

XLV. Liên hệ ứng tuyển 

 

Người liên hệ: Ms Trang hoặc Ms Bích 

Email: tuyendung1@daivietgroup.net  

Tel: 043 562 5843 hoặc 043 941 0916 

 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

XLVI. Giới thiệu về Công ty 

 

Tên công ty: Tập đoàn Đại Việt 
Sơ lược về Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt, đơn vị sở hữu Kênh thông tin số 1 về bất động 

sản tại Việt Nam hiện nay - website www.batdongsan.com.vn với gần 90.000 lượt truy cập mỗi ngày, là một trong ba thành viên 

thuộc Tập đoàn Đại Việt (Đại Việt Group – http://daivietgroup.net).  

Đại Việt Group là tập đoàn kinh tế đa ngành, hoạt động trong những lĩnh vực mũi nhọn của nền kinh tế gồm Bất động 

sản, Truyền thông internet và Phần mềm. Tập đoàn với ba thành viên gồm Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt, 

Công ty cổ phần Bất động sản B.D.S và Công ty cổ phần Phần mềm S.D.T. 

Website: www.daivietgroup.net  

Tel:  

 

XLVII. Thông tin tuyển dụng 

 

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Quản trị mạng 

Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định 

Số lượng cần tuyển: 01 

Địa điểm làm việc: Hà Nội 

Miêu tả công việc: - Quản trị hệ thống máy chủ Server;  

- Triển khai cơ sở hạ tầng mạng;  

- Tối ưu hóa quản trị máy chủ  Ubuntu, Linux, Windows Server 2008, Windows Server 2003, HTTP Server, Mail Server. 

Yêu cầu: - Tốt nghiệp đại học trở lên; 

- Có khả năng triển khai, quản trị hệ thống mạng WAN-LAN; 

- Làm tốt công việc quản trị hệ thống Server, triển khai cơ sở hạ tầng mạng, tối ưu hóa quản trị máy chủ Ubuntu, Linux, 

Windows Server 2008, Windows Server 2003; 

- Có kỹ năng tốt trong việc sử dụng các hệ thống Firewall, IPS; 

- Thành thạo trong việc cấu hình NLB, DFS, Hadoop, Apache, Nginx, HDFS, Web Farm, Web Garden; 

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 1 năm trở lên và có các chứng chỉ CCNA, LPI, MCSE. 
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Mức lương: Thỏa thuận 

Quyền lợi được hưởng: - Thu nhập hấp dẫn (lương cứng: 400 - 1000 USD/tháng); 

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT…); 

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao; 

- Cơ hội làm việc và gắn bó lâu dài trong công ty công nghệ và truyền thông internet hàng đầu Việt Nam để phát huy tối đa 

năng lực bản thân và phát triển nghề nghiệp.Số năm kinh nghiệm:  

Yêu cầu khác:  

Hạn nộp hồ sơ: 19/5/2012 

 

XLVIII. Liên hệ ứng tuyển 

 

Người liên hệ: Ms Trang hoặc Ms Bích 

Email: tuyendung1@daivietgroup.net  

Tel: 043 562 5843 hoặc 043 941 0916 

 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

XLIX. Giới thiệu về Công ty 

 

Tên công ty: Tập đoàn Đại Việt 
Sơ lược về Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt, đơn vị sở hữu Kênh thông tin số 1 về bất động 

sản tại Việt Nam hiện nay - website www.batdongsan.com.vn với gần 90.000 lượt truy cập mỗi ngày, là một trong ba thành viên 

thuộc Tập đoàn Đại Việt (Đại Việt Group – http://daivietgroup.net).  

Đại Việt Group là tập đoàn kinh tế đa ngành, hoạt động trong những lĩnh vực mũi nhọn của nền kinh tế gồm Bất động 

sản, Truyền thông internet và Phần mềm. Tập đoàn với ba thành viên gồm Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt, 

Công ty cổ phần Bất động sản B.D.S và Công ty cổ phần Phần mềm S.D.T. 

Website: www.daivietgroup.net  

Tel:  

 

L. Thông tin tuyển dụng 

 

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên đăng tin website 

Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định 

Số lượng cần tuyển: 05 

Địa điểm làm việc: Hà Nội 

Miêu tả công việc: - Soạn thảo và đăng tải các tin giao dịch bất động sản lên website www.batdongsan.com.vn và các website 

khác; 

- Trao đổi, tư vấn qua điện thoại với khách hàng có nhu cầu đăng tin; 

- Chi tiết công việc trao đổi tại buổi phỏng vấn. 

Yêu cầu: - Nữ, tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng; 

- Nhiệt tình, chăm chỉ, chịu được áp lực công việc; 
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- Kỹ năng thao tác tin học văn phòng thành thạo. 

 

Mức lương: Thỏa thuận 

Quyền lợi được hưởng: - Thu nhập cao, không hạn chế và tương xứng năng lực của ứng viên; 

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT…); 

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao; 

- Cơ hội làm việc và gắn bó lâu dài trong công ty công nghệ và truyền thông internet hàng đầu Việt Nam để phát huy tối đa 

năng lực bản thân và phát triển nghề nghiệp. 

Số năm kinh nghiệm:  

Yêu cầu khác:  

Hạn nộp hồ sơ: 19/5/2012 

 

LI. Liên hệ ứng tuyển 

 

Người liên hệ: Ms Trang hoặc Ms Bích 

Email: tuyendung1@daivietgroup.net  

Tel: 043 562 5843 hoặc 043 941 0916 

 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

LII. Giới thiệu về Công ty 

 

Tên công ty: Trung tâm tiếng Anh IBEST 

Sơ lược về Công ty:  

IBEST là một trung tâm có quy mô nhỏ nhưng rất thành công và chuyên nghiệp trong lĩnh vực đào tạo ngôn ngữ. Chúng tôi có 

các giáo viên trình độ cao, các khóa học được thiết kế chuyên nghiệp và đạt tiêu chuẩn Châu Âu. Chúng tôi đang tìm kiếm 

những ứng viên tiềm năng năng động, đam mê kinh doanh cho vị trí CTV Sale – Marketing. 

 

LIII. Thông tin tuyển dụng 

 

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên phòng nhân sự và quan hệ khách hàng 

Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định  

Số lượng cần tuyển:  

Địa điểm làm việc: Hà Nội 

1. Miêu tả công việc:  

 

Với Giáo viên Nước ngoài: 

Thông báo thông tin về khóa học trong suốt thời gian khóa học diễn ra cho các giáo viên 

Thông báo về việc học viên đi học đầy đủ hay không và trả lời các thắc mắc 

Tính toán giờ làm việc của giáo viên gửi kế toán trưởng hàng tháng. 

Giải quyết các vấn đề nảy sinh 

Xác nhận lịch học, lịch làm việc 

mailto:tuyendung1@daivietgroup.net
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Viết thông báo cho giáo viên và cập nhật các thông báo này thường xuyên 

Thông báo các thông tin về trung tâm, lịch tuyển sinh và các vấn đề khác 

Xử lý Visa và Work Permit 

Đào tạo các nhân viên khác về cách giao tiếp với giáo viên 

 

 

Lên lịch và tuyển dụng 

Lên lịch làm việc cho tất cả nhân viên 

Viết lịch sử dụng  phòng học, thường xuyên cập nhật sự thay đổi của việc sử dụng phòng theo hàng tuần và hàng tháng. 

Tuyển dụng và lên lịch phỏng vấn nhân viên với quản lý nhân sự. 

 

Chăm sóc khách hàng:  

Lên kế hoạch tiếp cận học viên đang học tại trung tâm để giới thiệu các khóa học tiếp theo phù hợp trình độ mỗi lớp – dựa trên 

lịch tuyển sinh hàng tháng.  

Làm việc cùng trưởng phòng marketing để đưa ra các chiến lược và chính sách khuyến mại để hấp dẫn khách hàng hiện có của 

trung tâm.  

 

Các trách nhiệm khác 

Liên hệ với các bộ phận khác để đảm bảo việc truyền tải thông tin thông suốt 

Hỗ trợ và làm việc với quản lý nhân sự về các vấn đề liên quan đến giáo viên và nhân viên 

Quản lý và tổ chức các công việc cá nhân hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng. 

Đảm bảo thông tin chính xác và đúng thời điểm 

Kiểm tra và áp dụng các chính sách và nội quy của công ty 

Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên khi làm việc với giáo viên 

Mức lương: Thỏa thuận 

Quyền lợi được hưởng:  

• Mức lương hấp dẫn – theo thỏa thuận và dựa trên kinh nghiệm làm việc 

• Thưởng hang tháng dựa theo doanh thu 

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động  

• Nhiều cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ một cách chuyên nghiệp. 

 

Số năm kinh nghiệm: ít nhất 2 năm 

Yêu cầu:  
Vị trí thấp nhất:Nhân viên nhân sự/ nhân viên chăm sóc khách hàng 

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc hành chính (ưu tiên làm việc trong lĩnh vực quản lý văn phòng) 

Khả năng nói và viết tiếng Anh tốt/ có kinh nghiệm làm việc với người nước ngoài 

Kỹ năng văn phòng tốt: viết email và thu thập thông tin từ các bộ phận khác 

Sử dụng thành thạo máy tính, đặc biệt là Word, Excel 

Tác phong làm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm và kỹ năng giao tiếp tốt 

Biết tổ chức công việc và xử lý đồng thời nhiều nhiệm vụ. 

 

Hạn nộp hồ sơ: 30-5-12 

 

LIV. Liên hệ ứng tuyển 

 

Người liên hệ: Chị Nguyễn Hà Linh (Quản lý Trung tâm) 

Trung tâm tiếng Anh IBEST 

25D Ngô Thì Nhậm – 12 Trần Đại Nghĩa – 161 Chùa Láng 

Tel: 0906059014 

Email: job.ibest1@gmail.com 

Xin vui lòng gửi CV và một lá thư xin việc (bản tóm tắt những điểm mạnh của bạn, tại sao bạn phù hợp với vị trí này và 
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mục tiêu sự nghiệp của bạn) đến địa chỉ email trên 

 

 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

LV. Giới thiệu về Công ty 

 

Tên công ty: Trung tâm tiếng Anh IBEST 

Sơ lược về Công ty:  

IBEST là một trung tâm có quy mô nhỏ nhưng rất thành công và chuyên nghiệp trong lĩnh vực đào tạo ngôn ngữ. Chúng tôi có 

các giáo viên trình độ cao, các khóa học được thiết kế chuyên nghiệp và đạt tiêu chuẩn Châu Âu. Chúng tôi đang tìm kiếm 

những ứng viên tiềm năng năng động, đam mê kinh doanh cho vị trí CTV Sale – Marketing. 

 

LVI. Thông tin tuyển dụng 

 

Vị trí tuyển dụng: CTV Sales – Marketing 

Loại hình công việc: Bán thời gian  

Số lượng cần tuyển:  

Địa điểm làm việc: Hà Nội 

Miêu tả công việc: - Thời gian làm việc linh hoạt  

- Địa điểm làm việc tuỳ chọn  

- Được đào tạo và hướng dẫn và cung cấp các tài liệu cần thiết cho việc Sale khóa học 

- Được tham gia các event của trung tâm để tăng thêm thu nhập và kinh nghiệm  

- Hưởng các chế độ hoa hồng và học bổng ưu đãi  

- Cơ hội trở thành Trợ lý Marketing chính thức hoặc có một vị trí lâu dài tại trung tâm 

1. Hình thức làm việc:  

CTV có thể đăng ký hoạt động cá nhân hoặc theo nhóm (2-3 người).  

Thời gian làm việc và địa điểm làm việc tự do.  

Được đào tạo và hướng dẫn và cung cấp các tài liệu cần thiết cho việc Sale khóa học 

CTV không tính theo giờ làm việc mà được tính theo kết quả làm việc.  

2. Mô tả công việc:  

- Tìm kiếm học viên và tư vấn khoá học cho học viên  

- Các CTV có triển vọng sẽ được bố trí thêm các công việc khác như Tele-sale, tham dự event 

- Hàng tháng (từ ngày 20 – 25)  tổng hợp số lượng học viên đã gửi tới IBEST để thống nhất về commission (hoa hồng) và các 

chế độ ưu đãi khác của IBEST.  

* CTV cá nhân:  
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- Thường xuyên liên lạc và báo cáo với IBEST nhận tờ rơi, lịch học, chương trình khuyến mãi 

* CTV theo nhóm:  

- Cử 01 trưởng nhóm thường xuyên liên lạc và báo cáo tiến độ công việc với IBEST để nhận tờ rơi, lịch học, chương trình 

khuyến mãi. 

Yêu cầu:  

 Vị trí thấp nhất: Cộng tác viên/Trợ lý 

 Không yêu cầu kinh nghiệm, bằng cấp 

 Có khả năng giao tiếp, phản ứng trong ứng xử nhanh nhạy 

 Ưu tiên ứng viên sử dụng các mạng xã hội 

 Tác phong làm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm và kỹ năng giao tiếp tốt 

 

Mức lương: Thỏa thuận 

Quyền lợi được hưởng:  

- Thời gian làm việc linh hoạt  

- Địa điểm làm việc tuỳ chọn  

- Được tham gia các event của trung tâm để tăng thêm thu nhập và kinh nghiệm  

- Hưởng các chế độ hoa hồng và học bổng ưu đãi  

- Cơ hội trở thành Trợ lý Marketing chính thức hoặc có một vị trí lâu dài tại trung tâm 

Số năm kinh nghiệm: Không yêu cầu 

Yêu cầu khác:  

Hạn nộp hồ sơ: 30-5-12 

 

LVII. Liên hệ ứng tuyển 

 

Người liên hệ: Chị Nguyễn Hà Linh (Quản lý Trung tâm) 

Trung tâm tiếng Anh IBEST 

25D Ngô Thì Nhậm – 12 Trần Đại Nghĩa – 161 Chùa Láng 

Tel: 0906059014 

Email: job.ibest1@gmail.com 

Xin vui lòng gửi CV và một lá thư xin việc (bản tóm tắt những điểm mạnh của bạn, tại sao bạn phù hợp với vị 

trí này và mục tiêu sự nghiệp của bạn) đến địa chỉ email trên 

 

 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

LVIII. Giới thiệu về Công ty 

 

Tên công ty: Trung tâm tiếng Anh IBEST 

Sơ lược về Công ty:  

IBEST là một trung tâm có quy mô nhỏ nhưng rất thành công và chuyên nghiệp trong lĩnh vực đào tạo ngôn ngữ. Chúng tôi có 

các giáo viên trình độ cao, các khóa học được thiết kế chuyên nghiệp và đạt tiêu chuẩn Châu Âu. Chúng tôi đang tìm kiếm 
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những ứng viên tiềm năng năng động, đam mê kinh doanh cho vị trí CTV Sale – Marketing. 

 

LIX. Thông tin tuyển dụng 

 

Vị trí tuyển dụng: Online Marketing 

Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định  

Số lượng cần tuyển:  

Địa điểm làm việc: Hà Nội 

2. Miêu tả công việc:  

 

Marketing ( Kết hơp và chịu sự quản lý của trưởng bộ phận)  

 

Chăm sóc website của trung tâm: 

- Phụ trách viết bài, tin mới cho trung tâm thường xuyên. 

- Viết bài và thiết kế cho e-newsletter gửi đến học viên hàng tháng. 

- Đóng góp ý kiến xây dựng website tốt hơn và đưa hình ảnh của trung tâm được cải thiện qua việc chăm sóc cải tiến 

website.  

- Thay hình ảnh, thiết kế banner, poster update website – phù hợp với hình ảnh của IBEST. 

- Phối hơp làm SEO cho website của trung tâm. 

Chăm sóc các mạng xã hội của IBEST:  

- Update thường xuyên thông tin trên Facebook của IBEST ( 1 Fanpage và 3 Facebook thường).  

- Lên kế hoạch phát triển truyền thoong cho Facebook của IBEST phát triển về lượng fan, thu hút sự chú ý của cộng đồng 

mạng: Facebook Ad,… 

Chăm sóc mạng xã hội, diễn đàn nỏi chung: 

- Lập kế hoạch cập nhật thông tin trên các trang diễn đàn nổi tiếng như webtretho, lamchame…  

- Lên kế hoạch viết bài PR trên các trang mạng xã hội một cách hiệu quả, phù hợp với đối tượng khách hàng.  

- Thông thạo cách post bài và các diễn đàn mạng.  

Thiết kế: 

- Phụ trách cùng đôi thiết kế - thiết kế các ấn phẩm của trung tâm như: tờ rơi, standy, poster phục vụ cho các sự kiện hoăc tại 

trung tâm. 

- Phụ trách thiết kế chính hình ảnh sử dụng trên website.  

3. Quản trị và làm việc nhóm:  

- Phụ trách chính quản lý và điều phối công việc cho các nhân viên cùng bộ phận marketing online nhưng là part-time một 

cách hiệu quả.  

- Phối hợp với phòng chăm sóc khách hàng, phổ biến các chương trình marketing mới, các thông tin liên quan đến học viên, 

khóa học, các dịch vụ được up trên website tới học viên một cách chính xác và cập nhật nhất.  

4. Thái độ chung:  

- Đi làm đúng giờ, trang phục phù hợp với môi trường giáo dục  

- Hoàn thành công việc tại thời điểm phù hợp trước khi ra về.  

- Xác định và tiếp xúc với các vấn đề một cách khách quan, khi có vấn đề, cần cố gắng giải quyết theo tiêu chí của IBEST và 

cần check lai với quản lý hoặc giám đốc để đưa ra giải quyết phù hợp.  

- Phối hơp nghỉ trưa với các nhân viên khác 

- Sắp xếp kỳ nghỉ/ ngày nghỉ trước với người quản lý chịu trách nhiệm 

- Duy trì hệ thống IBEST và các thông tin trong đó tuyệt đối cẩn mật 

- Luôn thể hiện thái độ thân thiện và hợp tác với khách hàng và đồng nghiệp 

- Duy trình một không gian làm viêc có tổ chức và gọn gàng – cả bàn làm việc và các file máy tính 

 

Mức lương: Thỏa thuận 

Quyền lợi được hưởng:  
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Mức lương dao động từ 3,500,000 – 5,000,000 VNĐ/ tháng- tùy vào kinh nghiệm có thê thỏa thuận thêm.  

Thưởng hàng tháng dựa theo doanh thu 

Môi trường làm việc chuyên nghiệp,thân thiện, năng động 

Nhiều cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ một cách chuyên nghiệp 

Nhiều cơ hội nâng cao khả năng tiếng Anh của mình 

 

Số năm kinh nghiệm: ít nhất 2 năm 

Yêu cầu khác:  
- Vị trí thấp nhất: Nhân viên marketing  

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing/ truyền thông – ưu tiên làm việc trong lĩnh vực giáo dục từ 

trước. 

- Ưu tiên ứng viên có khả năng nói và viết tiếng Anh tốt. 

- Thành thạo quản trị mạng, sử dụng code HTML ( ưu tiên biết về SEO)  

- Sử dụng thành thạo mail merge, word, excel.  

- Biết cách thiết kế các video clip, power point.  

- Biết cách sử dụng phần mềm đồ họa như photoshop, ilus, corel…  

- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm và kỹ năng giao tiếp tốt 

- Biết tổ chức công việc và xử lý đồng thời nhiều nhiệm vụ. 

 

Hạn nộp hồ sơ: 30-5-12 

 

LX. Liên hệ ứng tuyển 

 

Người liên hệ: Chị Nguyễn Hà Linh (Quản lý Trung tâm) 

Trung tâm tiếng Anh IBEST 

25D Ngô Thì Nhậm – 12 Trần Đại Nghĩa – 161 Chùa Láng 

Tel: 0906059014 

Email: job.ibest1@gmail.com 

Xin vui lòng gửi CV và một lá thư xin việc (bản tóm tắt những điểm mạnh của bạn, tại sao bạn phù hợp với vị trí này và 

mục tiêu sự nghiệp của bạn) đến địa chỉ email trên 

 

 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

LXI. Giới thiệu về Công ty 

 

Tên công ty: Trung tâm tiếng Anh IBEST 

Sơ lược về Công ty:  

IBEST là một trung tâm có quy mô nhỏ nhưng rất thành công và chuyên nghiệp trong lĩnh vực đào tạo ngôn ngữ. Chúng tôi có 

các giáo viên trình độ cao, các khóa học được thiết kế chuyên nghiệp và đạt tiêu chuẩn Châu Âu. Chúng tôi đang tìm kiếm 

những ứng viên tiềm năng năng động, đam mê kinh doanh cho vị trí CTV Sale – Marketing. 

 

LXII. Thông tin tuyển dụng 

 

Vị trí tuyển dụng: Sales Leader 

Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định  
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Số lượng cần tuyển:  

Địa điểm làm việc: Hà Nội 

Miêu tả công việc: Trưởng nhóm kinh doanh làm việc cùng giám đốc/ trưởng phòng marketing để xác định, thiết kế, thực hiện 

và đánh giá/ báo cáo về chiến lược tiếp thị đa dạng trên tất cả các phương tiện truyền thông, truyền miệng, trực tuyến, email, 

gặp trực tiếp và bán hàng. 

1. Marketing (kết hợp và chịu sự quản lý của giám đốc) 

  Phát triển kết hoạch marketing thường niên, bán niên, hàng tháng cho IBEST 

  Tuân thủ và củng cố các đường hướng marketing của IBEST trong các hoạt động truyển thông 

  Chịu trách nhiệm thực hiện các chiến lược tiếp thị theo từng năm học để chiếm các thị trường tại Hà Nội. 

  Quản lý/ hợp tác với các nhân viên thiết kế đồ họa 

  Chịu trách nhiệm phát triển và sáng tạo các phương pháp marketing bao gồm không hạn chế đối với quảng cáo 

trực tuyến, phát tờ rơi, poster, brochures và tài liệu khác nhằm hướng tới một một đối tượng thị trường cụ thể 

(công ty, đối tượng chung, chuẩn bị kiểm tra, phụ huynh, học sinh, v.v…) 

  Quản lý việc nghiên cứu thị trường Hà Nội/ khu vực ngoại thành và các tỉnh thành khác trên cả nước 

  Sáng tạo, kiểm soát và cải tiến các công cụ truyền thông 

  Thiết lập qua hệ hợp tác/ đối tác với các đại lý, phương tiện truyền thông, đơn vị tư vấn giáo dục và các cơ quan 

có liên quan để tăng cường hoặc kết hợp trong các chiến dịch Marketing. 

  Thiết lập và tổ chức các hoạt động quảng bá như quảng bá trên đường phố, tham dự sự kiên hướng nghiệp/đại 

học hoặc các sự kiện khác để mở rộng cho thương hiệu IBEST và tuyển thêm nhiều học viên mới. 

 Lên kế hoạc và tổ chức phát tờ rơi của IBEST – đảm bảo cho một chiến dịch tập trung và đạt hiệu quả cao 

  Phát triển hệ thống dữ liệu thông tin liên lạc của học viên IBEST cho việc gửi email/tin nhắn marketing kết hợp 

với chiết dịch marketing trực tiếp 

  Giám sát và phát triển chiến dịch marketing trên diễn đàn IBEST hiện tại và kết hợp với các doanh nghiệp trực 

tuyến 

  Phát triển các cơ hội quảng bá, kế hoạch khuyến mại, cơ hội đặc biệt, các cuộc thi… 

  Giám sát, báo cáo và giúp phát triển marketing trực tuyến cho IBEST – Google Ads, Facebook page, Facebook 

Ads 

Hỗ trợ phát triển và hoàn thiện các nội dung trực tuyến - Facebook, blogspot (1 site), ibest.edu.vn 

  Các việc khác khi được yêu cầu 

2. Quản trị 

 Nắm rõ hệ thống IBEST và thái độ của học viên ( cân bằng học viên, hỗ trợ vào việc thoả mãn yêu cầu của học viên) 

 Nắm rõ nội dung các khoá học để giải thích của các khoá học tại IBEST cho học viên/ trong quá trình marketing 

 Thực hiện các công việc về quản trị văn phòng 

 Nắm rõ việc làm sao để duy trì trình độ kiểm tra dữ liệu, danh sách lớp, ghi chú hàng ngày, hoá đơn của học viên, cập 

nhật/ thực hiện các tài liệu chi tiết cho khoá học, duy trì dữ liệu liên lạc bằng Outlook… 

 Các nhiệm vụ khác khi được yêu cầu 

 Hỗ trợ các công việc tiếp tân và quản trị tại IBEST 

 Đề xuất các phương pháp cải tiến hệ thống hiện tại 

 Nắm rõ cách quản lý việc thu học phí bao gồm ghi nhận tại đâu và các vấn đề về hoá đơn 

3. Làm việc nhóm 

 Hỗ trợ huấn luyện nhân viên mới 

 Xác định và chia sẻ các thông tin mới/ quan trong liên quan đến học viên, khoá học và những sự tiến triển khác (thay 

đổi/ phát triển tại các trung tâm khác) với các đồng nghiệp khác 

 Đại diện cho Quản lý liên lạc với học viên khi được yêu cầu. 

4. Thái độ chung 

 Đi làm đúng giờ 

 Hoàn thành công việc tại thời điểm phù hợp trước khi ra về 

 Xác định và tiếp xúc với các vấn đề với các nhân viên/ quản lý phù hợp hoặc giải quyết một cách độc lập 

 Phối hợp nghỉ trưa với các nhân viên khác 

 Sắp xếp kỳ nghỉ/ ngày nghỉ trước với người quản lý chịu trách nhiệm 

 Duy trì hệ thống IBEST và các thông tin trong đó tuyệt đối cẩn mật 

 Luôn thể hiện thái độ thân thiện và hợp tác với khách hàng và đồng nghiệp 

 Duy trình một không gian làm viêc có tổ chức và gọn gàng – cả bàn làm việc và các file máy tính 

 

Mức lương: Thỏa thuận 
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Quyền lợi được hưởng:  

• Mức lương hấp dẫn – theo thỏa thuận và dựa trên kinh nghiệm làm việc 

• Thưởng hang tháng dựa theo doanh thu 

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động  

• Nhiều cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ một cách chuyên nghiệp. 

 

Số năm kinh nghiệm: ít nhất 5 năm 

Yêu cầu khác: Vị trí thấp nhất: Quản lý/ Trợ lý quản lý kinh doanh 

 Ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing/ truyền thông (ưu tiên làm việc trong lĩnh vực giáo 

dục) 

 Khả năng nói và viết tiếng Anh tốt/ có kinh nghiệm làm việc với người nước ngoài 

 Kỹ năng văn phòng tốt: viết email và thu thập thông tin từ các bộ phận khác  

 Ưu tiên ứng viên biết sử dụng đồ họa, photoshop và các phần mềm thiết kế khác. 

 Sử dụng thành thạo máy tính, đặc biệt là Word, Excel,Powerpoint 

 Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế 

 Tác phong làm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm và kỹ năng giao tiếp tốt 

 Biết tổ chức công việc và xử lý đồng thời nhiều nhiệm vụ. 

 

Hạn nộp hồ sơ: 30-5-12 

 

LXIII. Liên hệ ứng tuyển 

 

Người liên hệ: Chị Nguyễn Hà Linh (Quản lý Trung tâm) 

Trung tâm tiếng Anh IBEST 

25D Ngô Thì Nhậm – 12 Trần Đại Nghĩa – 161 Chùa Láng 

Tel: 0906059014 

Email: job.ibest1@gmail.com 

Xin vui lòng gửi CV và một lá thư xin việc (bản tóm tắt những điểm mạnh của bạn, tại sao bạn phù hợp với vị trí này và 

mục tiêu sự nghiệp của bạn) đến địa chỉ email trên 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

LXIV. Giới thiệu về Công ty 

 

Tên công ty: Công ty Cổ phần tư vấn Nguồn Nhân Lực NIC 

Sơ lược về Công ty:  
Công ty Cổ phần Tư vấn nhân lực NIC (NIC HR., JSC) là một trong những đơn vị hàng đầu tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh 

vực tư vấn, tuyển dụng, quản lý và cho thuê lao động cho các công ty trong nước và nước ngoài. Với đội ngũ nhân viên tư vấn 

có nhiều năm kinh nghiệm, NIC luôn sẵn sàng cung cấp cho các Nhà tuyển dụng những nhân sự có đầy đủ năng lực cũng như 

trình độ chuyên môn kỹ thuật. Bên cạnh đó, NIC còn tạo điều kiện trợ giúp, cung cấp cho Người sử dụng lao động hoàn thành 

các thủ tục cần thiết liên quan đến hợp đồng lao động và chính sách nhân sự; các văn bản pháp luật mới nhất liên quan đến quan 

hệ lao động, các chính sách đối với lao động của Nhà nước 

 

Website: nicvn.com 
Tel: 84-4 39712763 (ext: 206) 
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LXV. Thông tin tuyển dụng 

 

Vị trí tuyển dụng: Lập trình viên 

Loại hình công việc: Công nghệ phần mềm 

Số lượng cần tuyển: 10 

Địa điểm làm việc: Hà nội (có thể làm việc tại Đà nẵng và HCM trong 3 tháng đầu) 

Miêu tả công việc: Phát triển phần mềm web, điện thoại… 

Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan, nhanh nhẹn, nhiệt tình 

Mức lương: Tùy vào năng lực làm việc và kinh nghiệm đã có 

Quyền lợi được hưởng: Các quy định theo luật lao đông 

Số năm kinh nghiệm: 01 

Yêu cầu khác:  

Hạn nộp hồ sơ: 30/6/2012 

 

 

LXVI. Liên hệ ứng tuyển 

 

Người liên hệ: Ms. Cẩm 

Email: camlt@nicvn.com  hoặc camhuonglt@gmail.com 

Tel: 0988907827 

 

 

 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

LXVII. Giới thiệu về Công ty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên công ty: Công ty Dịch thuật và Đào tạo Ngoại ngữ Hà Nội 

Sơ lược về Công ty:  

 
Dịch thuật Hà Nội là một công ty dịch thuật chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực dịch thuật, 

dịch công chứng và cung cấp phiên dịch trình độ cao với độii ngũ nhân viên chuyên nghiệp cùng với đội 

ngũ cộng tác viên hùng hậu là các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực về chuyển dịch ngôn 

ngữ. Bằng sự tự tin, lòng nhiệt thành, tinh thần trách nhiệm, tập thể Công ty luôn tìm ra giải pháp tối ưu 

cho những bản dịch trên mọi lĩnh vực của hơn 50 ngôn ngữ từ tài liệu tiếng Anh, Trung, Pháp,Đức, Nhật, 

Hàn, Nga, Tây Ban Nha, Lào, Campuchia, Indonexia, Malayxia, Ả Rập,Na uy, Thụy Điển, Hà Lan, Phần 

Lan.... 
 

Website: www.dichthuathanoi.com 
 

mailto:camlt@nicvn.com
http://dichthuathanoi.com/
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LXVIII. Thông tin tuyển dụng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXIX. Liên hệ ứng tuyển 

 

Người liên hệ: Mr. Hùng hoặc Yahoo: dichthuathanoi2 

Tel: 0977075404 

Email: tuyendung@dichthuathanoi.com  

 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

LXX. Giới thiệu về Công ty 

 

Vị trí tuyển dụng: Cộng tác viên dịch thuật, Phiên dịch 

Loại hình công việc: CTV 

Số lượng cần tuyển:  

Địa điểm làm việc: Hà Nội 

Miêu tả công việc:  
- Công tác viên Phiên dịch các thứ tiếng : Anh, Nhật, Thái, Hàn, Lào, Campuchia,Tây Ban Nha, Bồ Đào 
Nha, Ý, Hà Lan, Ả rập, I ran, Séc, Thụy Điển, Đan Mạch, Ba Lan, La tinh, Hungari, Bungari, Slovakia, 
Ukraina, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanma, Philipin, Indonesia, Malaysia, Hán Nôm ...( 
- Đi phiên dịch ngắn ngày cho hội thảo, hội nghị, triển lãm, dịch cabin, giao dịch thương mại 

Yêu cầu: 
 - Nam nữ tuổi từ 22 trở lên; 
- Với phiên dịch: đã tốt nghiệp Đại học đúng chuyên ngành cần dự tuyển, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm đi 
phiên dịch thực tế; 
- Có kiến thức và kinh nghiệm phiên dịch chuyên sâu về một hoặc nhiều lĩnh vực; 
- Nhanh nhẹn, năng động, ngoại hình khá, giao tiếp tốt, có trách nhiệm với công việc. 

Mức lương: Thoả thuận 

Quyền lợi được hưởng: Theo quy định của công ty 

Số năm kinh nghiệm: 1- 2 năm 

Yêu cầu khác:  

mailto:tuyendung@dichthuathanoi.com
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Tên công ty: VIỆN QUẢN TRỊ KINH DOANH- ĐẠI HỌC FPT 

Sơ lược về Công ty:  

Đại học FPT là một đơn vị trực thuộc Tập đoàn FPT được thành lập từ năm 2006 nhằm đáp 

ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho đất nước. 

Trung tâm tư vấn du học FPT Megastudy được thành lập đầu năm 2011, với mong muốn hỗ trợ 

các bạn học sinh trong quá trình tìm kiếm thông tin và chuẩn bị hồ sơ du học. Bên cạnh đó, chúng tôi 

luôn sẵn sàng cập nhật đến các bạn thông tin học bổng, những khóa học kỹ năng mềm và phỏng vấn xin 

visa du học. 

Nếu bạn là người có 3 chữ: “Tâm, Tài, Trí” và có mong muốn cống hiến cho sự nghiệp phát 

triển Giáo dục Việt Nam và xây dựng thành công sự nghiệp của mình hãy liên hệ ngay với chúng tôi để 

cùng chia sẻ “Khát vọng đổi thay”. 

Website: www.megastudy.edu.vn 

Tel: 04-39727101  

 

LXXI. Thông tin tuyển dụng 

 

Vị trí tuyển dụng: Sales Coordinator- Cộng tác viên kinh doanh 

Loại hình công việc: FULLTIME 

Số lượng cần tuyển: 4 

Địa điểm làm việc: Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh 

Miêu tả công việc:  

- Lập kế hoạch kinh doanh và đảm bảo doanh số hàng tháng theo yêu cầu 

- Telesales để đánh giá và phân loại khách hàng 

- Tìm kiếm, tiếp cận, khai thác khách hàng (tập hợp database, tìm hiểu thông tin, tư vấn kế hoạch du 

học 

cho khách hàng) 

- Đàm phán và ký kết hợp đồng 

- Chăm sóc, duy trì mối quan hệ, cập nhật thông tin thường xuyên của khách hàng 

- Hỗ trợ marketing và tổ chức sự kiện 

Yêu cầu:  

1. Nam/Nữ, ngoại hình ưa nhìn  

2. Trình độ: Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành về kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc sinh viên năm cuối. 

3. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sales và marketing 

http://www.megastudy.edu.vn/
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4. Kỹ năng mềm:  

- Giao tiếp tốt và có khả năng thuyết phục 

- Kỹ năng làm việc nhóm 

- Kỹ năng thuyết trình tốt 

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình và chủ động trong công việc 

- Đam mê kinh doanh 

Mức lương: Hỗ trợ và hoa hồng kinh doanh 

Quyền lợi được hưởng:  

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp 

- Được đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm 

- Hỗ trợ xăng xe và hoa hồng tuyển sinh 

- Cơ hội thăng tiến và trở thành nhân viên chính thức của FPT 

Số năm kinh nghiệm: không yêu cầu 

Yêu cầu khác:  

Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2012 

 

LXXII. Liên hệ ứng tuyển 

 

Người liên hệ: Dương Thị Thùy Dung 

Email: dungdtt@fpt.edu.vn 

Tel: 04-39727101  

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

LXXIII. Giới thiệu về Công ty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXXIV. Thông tin tuyển dụng 

 

 

Tên công ty: Công ty tư vấn du học Tân Đại Dương 

Sơ lược về Công ty:  
 

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Du học New OCean . với chiến lược phát triển bền vững là địa chỉ tin cậy của học 

sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh, là đối tác uy tín của các trường đại học, cao đẳng và các tập đoàn giáo dục 

đa quốc gia, các Đại sứ quán và Lãnh sự quán. 

 

Du học New OCean là nhịp cầu hữu hiệu cho các bạn trẻ Việt Nam tiếp cận với nền văn minh Thế giới thông qua 

con đuờng giáo dục, học tập và chia sẻ kiến thức. Thành công của các bạn là niềm vui và động lực làm việc của 

chúng tôi 

 

 

 

 

Website: www.newocean.edu.vn  

Tel: 04 3537 8311 Vị trí tuyển dụng: Designer 

Loại hình công việc:  

mailto:dungdtt@fpt.edu.vn
http://www.newocean.edu.vn/
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LXXV. Liên hệ ứng tuyển 

 

Người liên hệ: Mr. Quế 

Tel: 0936 684 051 

 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

LXXVI. Giới thiệu về Công ty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXXVII. Thông tin tuyển dụng 

 

 

Tên công ty: Công Ty TNHH Việt Thăng Long 

Sơ lược về Công ty:  
Công  ty TNHH Việt Thăng Long là Công ty chuyên về lĩnh vực xử lý nước, có nhà máy cung cấp nước sạch 

Sông Mây tại Ấp Sông Mây, Xã Bắc Sơn Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Nhà máy cung cấp nước sạch cho Khu 

Công nghiệp Sông Mây và khu lân cận. Ngoài ra Công ty còn hoạt động trên một số lĩnh vực khác: Sản xuất 

nước đóng chai, cà phê… 

 

 

Website: vietthanglong.info 

Tel NM: 0613967517, tel VpGD TP.HCM: 08.3.8983238 

Vị trí tuyển dụng: Công nhân vận hành, Công nhân kỹ thuật thi công lắp đặt – sửa chữa tuyến ống… 

Loại hình công việc: toàn thời gian, luân phiên theo ca. 
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LXXVIII. Liên hệ ứng tuyển 

 

Người liên hệ: Phi Đông Đức 

Email: minhduc.ananda@gmail.com 

Tel: 01688870999 

 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

LXXIX. Giới thiệu về Công ty 

 

Tên công ty:  

Sơ lược về Công ty:  
 

Trường Tiểu học Ban Mai thuộc hệ thống trường Ban Mai liên thông từ bậc học Mầm non – Tiểu học – THCS –

THPT 

Trường Mầm non Ban Mai và Trường Tiểu học Ban Mai được xây dựng trên diện tích hơn 7000 m2 tại Khu Đô 

Thị Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội; 

 

 

 

Website: www.banmaischool.edu.vn 

Tel: (04)33546030 
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Vị trí tuyển dụng: giáo viên tiểu học, giáo viên mầm non 

Loại hình công việc: toàn thời gian cố định 

Số lượng cần tuyển: GVTH: 10, GVMN: 05 

Địa điểm làm việc: Trường Mầm non- TIểu học Ban Mai 

Miêu tả công việc: Giảng dạy theo đúng chuyên môn & điều động cảu ban giám hiệu 

Yêu cầu:  

Giáo viên Mầm non: (03 Giáo viên) 

1, Tốt nghiệp các trường chuyên ngành Mầm non. 

2, Ngoại hình khá, phát âm chuẩn, năng động, nhiệt tình, yêu trẻ. 

3, Ưu tiên ứng viên biết sử dụng vi tính, và có các năng khiếu: Đàn, Múa, Hát... 

Giáo Viên tiểu học: 

1, Tốt nghiệp đúng chuyên ngành Tiểu học, Tiếng Anh, Thể dục của các trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội, Cao đẳng Sư phạm Hà Nội;   

2, Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và một số phần mềm ứng dụng trong giáo dục;  

3, Năng động, nhiệt tình, yêu nghề, yêu trẻ, tâm huyết với giáo dục thế hệ trẻ;  

3, Ưu tiên những bạn có lực học Giỏi.  

Mức lương:  

thỏa thuận 

Quyền lợi được hưởng:  

- Hưởng mức lương hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc; 

- Được phát triển nghề nghiệp trong môi trường làm việc năng động, cạnh tranh, hiện đại, 

chuyên nghiệp;  

- Được đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định;  

- Được đào tạo bài bản về chuyên môn; Tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo bồi dưỡng 

nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn trong nước và nước ngoài. 

Số năm kinh nghiệm:  

Yêu cầu khác:  

Hạn nộp hồ sơ: 30-6-12 

 

LXXXI. Liên hệ ứng tuyển 

 

Người liên hệ:  Trần Thị Thắm 
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Email: tuyendung@banmaischool.com 

Tel: 0986728314. 

       0433546030 máy lẻ 21 

 

 


