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BẢNMÔ TẢ CÔNG VIỆC
Vị trí: Chuyên viên IT (IT Support)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Hỗ trợ cài đặt, cấu hình cho end user, các điểm kinh doanh trực thuộc công ty tất cả các vấn
đề liên quan phần cứng, phần mềm, mạng, hệ điều hành, máy in, thiết bị thanh toán. Phối hợp
chặt chẽ với CBCNV khi thực hiện công việc.

- Quản trị mạng LAN, Internet và điện thoại IP của công ty.

- Cài đặt hệ điều hành và các phần mềm cơ bản trên máy tính.

- Quản trị các thiết bị văn phòng, phối hợp với đối tác để sửa chữa/bảo trì khi cần (điều hòa,
máy chấm công, máy chiếu, máy in, photocopy, fax, camera, modem/router,…).

- Tham gia triển khai dự án ERP của công ty

- Đề xuất phương án sửa chữa, nâng cấp, thay thế các trang thiết bị thuộc hệ thống kỹ thuật
thiết bị nếu hỏng, xuống cấp và không phù hợp.

- Setup hệ thống, phần cứng, cài đặt phần mềm, triển khai mạng và thiết bị mạng cho dự án
mở cửa;

- Quản lý tài khoản người dùng, email;

- Tham gia triển khai dự án ERP của công ty;

- Kiểm tra định kỳ hệ thống mạng, điện thoại, thiết bị CNTT để bảo dưỡng, kịp thời phát hiện
và giải quyết

YÊU CẦU ỨNG VIÊN
- Nam/Nữ, Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành Công nghê thông tin
hoặc những chuyên ngành khác có liên quan.
- Kỹ năng: Thành thạo tin học văn phòng.
- Kinh nghiệm: 1 năm tại vị trí tương đương.
- Phẩm chất: Đạo đức tốt, tâm huyết, trung thực. Có tinh thần trách nhiệm cao, nhạy bén
trong việc xử lý mối quan hệ lao động.
- Sức khỏe: Tốt
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QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
- Lương: 6 - 10 triệu (có thể thay đổi dựa theo năng lực khi phỏng vấn)
- Thời gian làm việc: 8h30 - 18h từ thứ 2 đến Thứ 7 cách tuần (Nghỉ CN + T7 cách tuần)
(Nghỉ trưa 12h - 13h30)
- Chế độ BHXH, thưởng lễ tết đầy đủ theo quy định PL
- 12 ngày phép/năm (thử việc tính phép)
- Du lịch, team building hằng năm
- Môi trường làm việc thoải mái, sếp vui tính, cơ hội thăng tiến cao

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN
Ứng viên gửi CV về: ha.nguyenthanh@naturekey.vn

Liên hệ SĐT/Zalo: 0962.835.011 (Ms.Lợi)

09627912907 (Ms. Hà)
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