Phòng Hành chính Nhân sự COMAS thông báo các vị trí
tuyển dụng để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh của
Công ty như sau:
1. Quyền lợi chung:
- Mức lương hấp dẫn theo năng lực, được xét tăng lương theo
định kỳ và nhiều cơ hội thăng tiến.
- Có chế độ hỗ trợ khi đi công tác.
- Đảm bảo các quyền lợi (BHXH, BHYT…) theo luật Lao động,
chế độ phúc lợi của công ty (Nghỉ mát cùng Gia đình, du xuân,
lễ, hiếu, hỉ…v.v).
- Tham gia khóa đào tạo nâng cao kỹ năng tay nghề và ATLĐ.
- Được Công ty hỗ trợ chỗ ở.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cạnh tranh.
2. Yêu cầu chung:
- Tốt nghiệp Đại học các ngành Điện tử Viễn thông.
- Thành thạo tin học văn phòng và Auto CAD.
- Ưu tiên SV trường HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
- Ưu tiên ứng viên biết giao tiếp và đọc hiểu tài liệu Tiếng anh.
- Sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác xa dài ngày.
3. Yêu cầu về hồ sơ:
Chấp nhận hồ sơ photo khi đến tham dự phỏng vấn, hồ sơ
đầy đủ sẽ bổ sung sau khi trúng tuyển:
- CV và Đơn xin việc (CV có ảnh đính kèm).
- Sơ yếu lý lịch công chứng/ Giấy khám sức khỏe (bản gốc)/
Xác nhận Tiền án tiền sự (bản gốc). Tất cả đều có giá trị trong
vòng 06 tháng.
- Chứng minh thư công chứng và Bằng cấp liên quan (nếu có).

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
1. KỸ THUẬT VIÊN VIỄN THÔNG

2. KỸ SƯ IBS
(Thu nhập hấp dẫn: 6 – 20 triệu/tháng)
Số lượng: 02 (Miền Bắc)
* Trách nhiệm chính:
- Quản lý dự án IBS do COMAS đầu tư.
- Xử lý sự cố các lỗi kỹ thuật, đo kiểm bảo dưỡng định kỳ trong
quá trình vận hành, bảo dưỡng hệ thống IBS.
- Triển khai dự án IBS của đối tác.
* Yêu cầu: Kinh nghiệm >= 02 năm trong công tác triển khai hệ
thống IBS.
3. NHÂN VIÊN HỒ SƠ THẦU
(Thu nhập hấp dẫn: 6 – 9 triệu/tháng)
Số lượng: 02 (01 Miền Bắc & 01 Miền Nam)
* Trách nhiệm chính:
- Công tác trước thầu/Thực hiện hồ sơ thầu/Thực hiện hợp đồng.
- Quyết toán, thẩm định quyết toán.
- Theo dõi tiến độ, tiếp nhận hồ sơ và xử lý phát sinh.
* Yêu cầu: Kinh nghiệm >= 01 năm trong công tác thực hiện hồ
sơ các ngành xây dựng viễn thông.

4. NHÂN VIÊN HỒ SƠ THIẾT BỊ
(Thu nhập hấp dẫn: 6 – 9 triệu/tháng)
Số lượng: 02 (01 Miền Bắc & 01 Miền Nam)
* Trách nhiệm chính:
- Lập hồ sơ hoàn công các dự án về lắp đặt, bảo dưỡng, ứng cứu
thông tin Viễn thông.
* Yêu cầu: Ưu tiên ứng viên biết về Macro, có kinh nghiệm >= 01
năm trong công tác thực hiện hồ sơ các ngành viễn thông và thi
công lắp đặt, tích hợp phát sóng thiết bị Viễn thông.

(Thu nhập hấp dẫn: 6 - 10 triệu/tháng)
Số lượng: 20 (10 Miền Bắc & 05 Miền Trung & 05 Miền Nam)

5. CỘNG TÁC VIÊN/SINH VIÊN THỰC TẬP

* Trách nhiệm chính:

* Quyền lợi:

- Khảo sát phương án thi công.

- Lương 3 – 4 triệu/tháng, được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ.

- Phát sóng trạm BTS. Đo test vùng phủ. Trực OMC.

- Được tuyển thẳng vào Công ty không qua thử việc sau thực tập.

- Nghiệm thu hiện trường. Sửa lỗi kỹ thuật.

* Yêu cầu: Sinh viên năm 3, 4 các ngành Điện tử Viễn thông,
thành thạo tin học văn phòng.

* Yêu cầu: Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm liên quan.

