
 

Vị trí tuyển dụng: 
-  SVTT CNTT CHUYÊN SALES DỊCH VỤ ĐẾN VỚI 

KHÁCH HÀNG - HCM (4 người/ Nữ) 

-  SVTT CNTT CHUYÊN VỀ PHẦN CỨNG MÁY TÍNH.  

(4 người/ Nam) 

 

Ngành/nghề: - IT phần cứng/mạng  

Chức vụ: -  Sinh viên thực tập  

Loại hình công việc: -  Toàn thời gian cố định  

Địa điểm làm việc: - TP. Hồ Chí Minh  

Số lượng cần tuyển: - 8  

Mô tả công việc: -  SVTT Bộ Phận 

-  Hỗ trợ người dùng 

-  Sales Dịch Vụ 

 

Các chế độ khác: 
-  Được sắp xếp địa điểm & trang bị kỹ năng làm việc 

-  Được tham gia các khóa tập huấn có liên quan đến nghiệp vụ 

-  Được hướng dẫn thực hiện những đề tài mang tính thực tiễn cao 

-  Tiếp cận môi trường làm việc năng động, công nghệ mới nhất 

-  Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Công ty ISC. 

 

Số năm kinh nghiệm: -  Chưa có kinh nghiệm  

Yêu cầu Trình độ - Trung cấp – Cao đẳng  

Yêu cầu hồ sơ: 
-  Gửi trước qua email: anhdd@atcs.com.vn (Mr. Đức Anh) 

-  Đơn xin thực tập  

-  Sơ yếu lý lịch 

-  Hồ sơ phù hợp sẽ được mời phỏng vấn theo Kế hoạch cụ thể 

-  Bắt buộc kèm ảnh  

 

Kỹ năng công việc: 
-  Sinh viên năm cuối chuyên ngành Mạng - Phần cứng máy  tính 

-  Anh văn trình độ B trở lên 

-  Sử dụng tốt vi tính văn phòng 
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-  Năng động, sáng tạo, có óc cầu tiến 

-  Khả năng thích ứng nhanh với môi trường làm việc áp lực cao 

Hạn nộp hồ sơ: 10 - 01 - 2012  
 

Giới thiệu nhà tuyển dụng 

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ISC 

Sơ lược về công ty: 
• Công ty Cổ Phần Công Nghệ ISC là Công ty chuyên hoạt 

  động  trong lĩnh vực tư vấn, triển khai các dịch vụ và giải pháp   

công nghệ thông tin, Có trụ sở tại TP.HCM. 

• Mục tiêu sẽ là nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin số 1 tại 

Việt Nam. 

• Đến tháng 3/2010, ISC gồm 2 công ty thành viên bao gồm: 

 + Công ty cổ phần quảng cáo và công nghệ ATC  

 + Công ty cổ phần quảng cáo công nghệ và giải pháp mạng ATCs   

• Là Công ty tiên phong triển khai các dịch vụ, giải pháp công  

nghệ nhằm đưa doanh nghiệp đạt chuẩn hạ tầng công nghệ giúp 

tăng doanh thu và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. 

• Vốn điều lệ: 1.900.000.000 VNĐ  (Một tỷ chín).  

• Quy mô công ty: 50 người 

Trụ sở chính: Số 176 Nguyễn Súy – P. Tân Quý – Q. Tân Phú – TP.HCM 

Chi nhánh 1: Số 03 Ngõ 05 – Láng Hạ - Ba Đình – TP.Hà Nội  

Chi nhánh 2: Số 03 Ngõ 122/1 – Lĩnh Nam – Hoàng Mai – TP.Hà Nội 

Chi nhánh 3: Số 25 Vương Thừa Vũ – Thanh Xuân  – TP.Hà Nội 
 

  

 

Thông tin liên hệ 

Người liên hệ Mr. Anh  

Điện thoại liên hệ 0975.482.173 – 0906.250.644  

Email liên hệ anhdd@atcs.com.vn hoặc anhdd@atcreative.com.vn  

Cách liên hệ tốt nhất Email  
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