
CÔNG TY TNHH DV VIỄN THÔNG PHƯƠNG NAM 

(Đối tác độc quyền của FPT Telecom) 

 

 

 

Link ứng tuyển: https://fptjobs.com/nhan-vien-ky-thuat-chuyen-nganh-dien-1679 

SỐ LƯỢNG: 30 nhân viên chính thức 

Mô tả công việc: 

- Kiểm tra, sửa chữa, khắc phục sự cố đường truyền internet ADSL, FTTH (Bao gồm các sự cố liên 
quan đến tuyến cáp thuê bao và thiết bị sử dụng internet trong nhà khách hàng) 

 - Triển khai và bảo trì cáp thuê bao ADSL, PON, FTTH và cài đặt các dịch vụ khác (Truyền hình 
FPT, thiết bị wifi…) do FPT Telecom cung cấp tại nhà khách hang 

 - Tư vấn, hướng dẫn sử dụng và cài đặt các dịch vụ đi kèm do FPT Telecom cung cấp cho khách 
hàng (Truyền hình FPT, thiết bị wifi…)  

Yêu cầu công việc: 

- Nam, có sức khỏe tốt, tuổi từ 19 – 30 

- Tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng chuyên ngành Điện tử Viễn thông, Công nghệ thông 
tin, Mạng máy tính, Điện - Điện công nghiệp, Điện tử Công nghiệp 

- Các ứng viên có chứng chỉ nghề tương đương bậc nghề bậc 3/7 với các chuyên nghành liên 
quan cũng sẽ được xem xét mời phỏng vấn nếu đã có kinh nghiệm làm việc. 

- Ứng viên có kinh nghiệm sửa chữa, lắp đặt hạ tầng viễn thông, Internet, điện lực, truyền hình 
cáp…là một lợi thế. 

- Có phương tiên đi lại (xe máy). 

- Có thiết bị có thể tra cứu được Mobinet. 

Trình độ: Chứng chỉ nghề, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học 

Mức lương trung bình: 6 – 9tr 

 

 

 

 

Nhân viên kỹ thuật triển khai và bảo trì mạng Internet FPT 

 

 

 

https://fptjobs.com/nhan-vien-ky-thuat-chuyen-nganh-dien-1679


 

 

 

Link ứng tuyển: https://fptjobs.com/ky-thuat-vien-chuyen-nganh-cntt-phan-cungmang-

1627 

SỐ LƯỢNG: 20 nhân viên chính thức 

Mô tả công việc: 

- Hỗ trợ kỹ thuật tại nhà khách hàng 

- Xử lý các lỗi liên quan đến: Kết nối internet, Email., mạng LAN, máy tính, các thiết bị di động 
(Smart phone, Ipad…), smart TV… không thể kết nối internet hoặc không thể sử dụng các ứng 
dụng, dịch vụ trên internet, IP camera, truyền hình FPT. 

- Lắp đặt truyền hình FPT (dịch vụ truyền hình thông qua giao thức kết nối Internet băng thông 
rộng). 

- Xử lý thông tin, hỗ trợ kỹ thuật cho các bộ phận trong nội bộ Công ty. 

Yêu cầu công việc: 

- Nam, tuổi từ 21 – 30. Sức khỏe tốt, ngoại hình ưa nhìn. 

- Tốt nghiệp hệ Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Quản trị mạng, 
các chuyên ngành liên quan đến CNTT, mạng máy tính... 

- Có kiến thức về máy tính, mạng máy tính, mạng Internet… 

- Có các chứng chỉ về mạng máy tính (CCNA, MCSA, MCITP…) là 1 ưu thế. 

- Tiếng Anh tương đương trình độ B, khả năng giao tiếp tốt. 

- Trung thực, chăm chỉ, nhanh nhẹn, hòa đồng, chịu được áp lực công việc, có phương tiện đi lại. 

- Có phương tiên đi lại (xe máy), có thiết bị có thể tra cứu được Mobinet. 

Mức lương trung bình: 7 – 10tr 

 

 

 

 

Kỹ thuật viên hỗ trợ tại nhà khách hàng (KTV Onsite) 

https://fptjobs.com/ky-thuat-vien-chuyen-nganh-cntt-phan-cungmang-1627
https://fptjobs.com/ky-thuat-vien-chuyen-nganh-cntt-phan-cungmang-1627


 

 

Lin ứng tuyển: https://fptjobs.com/pnc-giam-sat-vien-chuyen-nganh-dien-1629 

SỐ LƯỢNG: 10 nhân viên chính thức 

Mô tả công việc: 

 Kiểm tra, giám sát tình hình tuân thủ tiêu chuẩn, qui định, kỹ thuật an toàn thi công;  

 Kiểm tra thái độ phục vụ của nhân viên thi công, nhân viên bảo trì và nhân viên xử lý sự cố.  

 Kiểm tra, giám sát tình hình tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật thi công, bảo quản hạ tầng của nhân 

viên thi công, bảo trì.  

 Kiểm tra đột xuất theo điều động các hạn mục liên quan cáp viễn thông; hạ tầng; vật tư; kho bãi.  

Yêu cầu công việc: 

 Nam, có sức khỏe tốt, tuổi từ 19 – 30. 

 Tốt nghiệp Trung cấp nghề hoặc Cao đẳng chuyên ngành Điện – Điện công nghiệp, Điện tử 

Công nghiệp, Điện tử viễn thông  

 Có kinh nghiệm sửa chữa, lắp đặt hạ tầng viễn thông, Internet, điện lực, truyền hình cáp…là 1 lợi 

thế. 

Trình độ: Trung cấp, Cao đẳng. 

Mức lương trung bình: 5tr (có thể trao đổi tùy theo năng lực) 

Quyền lợi: 

 Mức lương và thu nhập hấp dẫn. 

 Chế độ khen thưởng và phúc lợi phong phú. 

 Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp. 

 Cơ hội đào tạo, phát triển và thăng tiến. 

 Các Chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty. 

 Thuộc biên chế công ty TNHH MTV DV Viễn thông Phương Nam (Đối tác độc quyền của FPT 

Telecom). 

Nhân viên thanh tra, giám sát (QS) 

https://fptjobs.com/pnc-giam-sat-vien-chuyen-nganh-dien-1629


 

 

SỐ LƯỢNG: không giới hạn số lượng tuyển trên toàn khu vực Thành phố Hồ Chí Minh 

* Công việc của bạn: 

- Tìm kiếm thông tin, tiếp cận, tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ Internet, truyền hình 
FPT và các dịch vụ gia tăng do FPT Telecom đang cung cấp 

- Đóng góp ý tưởng xây dựng và nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty 

- Khai thác, phát triển các khách hàng dựa trên định hướng của công ty 

- Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh như: đàm phán, thương lượng... 

- Xây dựng và hỗ trợ đội ngũ đội nhóm kinh doanh 

- Chăm sóc khách hàng cũ, đàm phán và thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng 

- Làm việc tại 1 trong 12 Trung tâm Kinh doanh trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh 

* Yêu cầu công việc: 

Chúng tôi chỉ cần bạn: 

- Đam mê kiếm tiền; Không ngại thử thách khó khan; Mong muốn vươn lên, năng động, tự tin; Tốt 
nghiệp Trung cấp trở lên, tuổi dưới 35; Có tinh thần trách nhiệm cao và chịu được áp lực công 

việc 

Mọi việc còn lại đã có chúng tôi... 

Trình độ: Trung cấp, Cao đẳng, Đại học 

* Quyền lợi: 

- Thu nhập hấp dẫn; Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp 

- Cơ hội đào tạo và phát triển bản thân (chúng tôi có hẳn 1 trung tâm đào tạo và chương trình 
riêng dành cho bạn) 

- Trải nghiệm văn hóa doanh nghiệp khác biệt 

- Nhiều cơ hội thăng tiến do Công ty đang mở rộng hoạt động (các vị trí trưởng nhóm kinh doanh, 
trưởng/phó phòng kinh doanh, giám đốc/phó giám đốc kinh doanh ... đang chờ các bạn) 

- Các chế độ theo luật lao động hiện hành và quy định của công ty (bảo hiểm cao cấp FPT Care 
dành cho CBNV FPT) 

- Các chế độ phúc lợi (hiếu, hỷ,...) và đãi ngộ hấp dẫn khác 

- Tham gia các hoạt động tập thể như: ngày thành lập công ty, bóng đá, bóng bàn, tennis, cầu lông, 
cờ vua, dã ngoại hằng năm, tổ chức sinh nhật hằng tháng… 

Nhân viên kinh doanh dịch vụ viễn thông 



 

Quyền lợi khi làm việc tại Phương Nam 

 Mức lương và thu nhập hấp dẫn. 

 Chế độ khen thưởng và phúc lợi phong phú. 

 Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp. 

 Cơ hội đào tạo, phát triển và thăng tiến. 

 Các Chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty. 

 Thuộc biên chế công ty TNHH MTV DV Viễn thông Phương Nam (Đối tác độc quyền của FPT 

Telecom). 

 

HỒ SƠ/ DANH SÁCH SINH VIÊN GỬI VỀ:  

- Trực tiếp tại số: 702/3E Sư Vạn Hạnh Phường 12, Quận 10 

- Hoặc qua mail: phuongnam.tuyendung@fpt.net   

- Điện thoại: 08 7300 222 Số máy lẻ: 80954/80965 

- Mobile Mrs.Hòa  090 999 2428 

- Facebook: https://www.facebook.com/sinhvienmoiratruongtimviec/?fref=ts 
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