
  CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT 

CHI NHÁNH SÓC TRĂNG 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
Kính gửi Trường Cao Đẳng Nghề Sóc Trăng. Do nhu cầu mở rộng thị trường, hiện nay 

công ty chúng tôi cần tuyển dụng nhân sự. Rất mong sự giới thiệu và giúp đỡ từ phía 

nhà trường, làm cầu nối cho chúng tôi và các bạn sinh viên đang có nhu cầu tìm việc.  

            Vị trí tuyển dụng: Nhân viên phát triển kinh doanh Internet FPT 

            Số lượng: 10 người 

Mô tả công việc:  

 Chủ động tìm kiếm khách hàng có nhu cầu sử dụng Internet trong TP Sóc 

Trăng hoặc TX.Vĩnh Châu ( tùy theo nguyện vọng) 

 Tư vấn và thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng Internet với khách hàng.  

 Tham gia các chương trình, hoạt động quảng cáo thương hiệu (phát tờ rơi, 

diễu hành,.. 

Yêu cầu:  

 Nam/nữ, tuổi từ 20-30, làm việc toàn thời gian.  

 Trình độ   T PT tr  l n 

 Đam m  kinh doanh và năng động. 

 Chấp nhận công việc di chuyển nhiều, làm việc ngoài văn phòng.  

 Chấp nhận công việc áp lực cao.  

Mức lương: Lương cơ bản + hoa hồng + thư ng  

Quyền lợi:  

 Được tham gia các khóa đào tạo về sản phẩm và kỹ năng.  

 Được làm việc trong môi trường chuy n nghiệp, cạnh tranh và năng động. 

 Được tiếp cận những công nghệ viễn thông ti n tiến nhất. 

 Được tham gia đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo 

quy định của công ty (B X , Công đoàn, bảo hiểm FPT Care…) 

 Tham gia các hoạt động Phong trào. ( àng năm, chúng tôi có rất nhiều hoạt động 

nhằm chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho CNBV công ty)  

 Chế độ khen thư ng xứng đáng; Cơ hội thăng tiến luôn thường trực 

 Và nhiều quyền lợi khác.  

Nộp hồ sơ:  

Bạn có thể nộp hồ sơ theo 1 trong 3 cách sau  

1. Nộp hồ sơ trực tuy n trên website http://vieclam.fpt.net 

2. Nộp qua email: Bạn hãy download mẫu phiếu thông tin ứng vi n tr n website 

vieclam.fpt.net, chi tiết thông tin cá nhân và gửi dưới dạng file đính kèm qua e-mail 

Maintt20@fpt.com.vn , ghi rõ vị trí dự tuyển tr n ti u đề email  

3. Nộp trực ti p: 33 Trần Hưng Đạo, Phường 3, TP Sóc Trăng  

 

Liên hệ trực ti p: Ms Mai ( phòng Nhân sự) – 0909.482.299 

Lưu ý: công ty không hoàn trả hồ sơ không đạt điều kiện 

 

 

http://vieclam.fpt.net/
http://vieclam.fpt.net/download/Application_Form_to_FPT_Telecom.doc
mailto:Maintt20@fpt.com.vn

