THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) là một trong các công ty
thành viên thuộc Tập đoàn FPT hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Internet và
Truyền Hình. Hiện nay, FPT Telecom được đánh giá là một trong những nhà cung
cấp dịch vụ Internet tốt nhất tại Việt Nam.
Trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực luôn là mục tiêu hàng đầu
trong các chiến lược phát triển của chúng tôi. Ở FPT Telecom bạn sẽ được làm việc
trong môi trường an toàn, thu nhập cạnh tranh và các chương trình đào tạo phát triển.
Chúng tôi xin mời các bạn SINH VIÊN vừa hoàn tất chương trình học tại các
trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn Nha Trang, Cam Ranh, Vạn Ninh
gia nhập đội ngũ của chúng tôi với vị trí:

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH
* Yêu cầu :
- Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên
- Đam mê kinh doanh
- Giới tính : Nam
* Nơi làm việc : Nha Trang/Cam Ranh/Vạn Ninh.
* 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 qui định của Công ty
( bảo hiểm FPT Care,...)
* Hồ sơ xin việc bao gồm :
- Đơn xin việc, sơ yếu lý lịch
- CMND, hộ khẩu công chứng
- Giấy khám sức khỏe
- 02 ảnh 3x4 và các bằng cấp liên quan.
* Ứng viên có thể truy cập vào trang : http://tuyendung.fpt.com.vn/ hoặc
http://vieclam.fpt.net/ để tham khảo thêm thông tin
Nộp hồ sơ tại tầng 1,2 tòa nhà 42 Lê Thành Phương, Nha Trang hoặc gửi qua
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