
 
 

VB số: 04/2022/TD-LTS 

Ngày: 28/07/2022 

TUYỂN DỤNG 

NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (IT) 

 

I. Thông tin chung 

1. Vị trí tuyển dụng : Nhân viên công nghệ thông tin (IT) 

2. Số lượng  : 01 người  

3. Địa điểm làm việc : Biên Hòa, Đồng Nai 

4. Thời gian làm việc : Toàn thời gian. 

5. Mức lương  : Từ 7,000,000 đồng 

 

II. Mô tả công việc 

- Bảo trì, cài đặt và sửa chữa máy vi tính. 

- Bảo trì, lắp đặt và phối hợp sửa chữa hệ thống phần mền kho, mạng máy tính, 

Camera, máy bấm thẻ, máy in, điện thoại, ... 

- Hỗ trợ công việc có liên quan đến công nghệ thông tin cho bộ phận khác. 

- Quản lý máy móc linh kiện của bộ phận IT. 

- Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý 

 

III. Yêu cầu công việc 

- Tốt nghiệp các trường, khóa đào tạo chuyên ngành CNTT hoặc điện tử viễn thông 

(chấp nhận sinh viên sắp ra trường và mới ra trường) 

- Yêu thích công việc IT, ham học hỏi. 

- Chăm chỉ, chịu khó, có thể đi làm ngay.  

 

IV. Quyền lợi làm việc 

-  Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến. 

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.     

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.     

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.     

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. 

 

V. Cách thức ứng tuyển 

- Hồ sơ ứng tuyển vui lòng gửi về email: Hr@ltsvn.com – Ms.Trúc hoặc liên hệ 

hotline 0868-662-665. 

- Hạn chót nộp hồ sơ: 31/08/2022. 

 

Xin cám ơn Quý Anh/Chị đã quan tâm.  

Trân trọng. 


