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Cong ty Quãn 1 tài san thông báo tuyn ding nhân sr lam vic tai  Cong ty Quân 
1 tài san (Eja dim lam vic: So 22 Hang Vôi, phir&ng L Thai T, quan  Hoàn Kim, 
Ha NOi),  cii th nhu sau: 
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II. Diéu kin di tuyn 

1. Diêu kiin chung: 

- Do tui: NU duOi 35 tuôi, Nam duâi 40 tuôi; 

- TrInh d ngoai ngfr: Ting Anh trinli do B 1 hoc tixcmg diwng trâ len; 

- L ljch rO rang, không có ti&n an tin sir; Co dü näng 1rc hành vi dan s1r theo 
quy djnh cüa B Luat Dan si näm 2015; 

- Co src khOe tot dáp rng yeu cu cong tác; 

- CO khá nàng lam vic dc lap,  chu áp 1rc cao. 

2. Diéu kiên ci th: 

2.1. Nghip vy Phén mm áng dyng 

- TOt nghip dti h9c h chInh quy dài hn tap  trung các trixng Cong lap,  tnthng 
di h9c FPT (b.ng thr nht) hoc tai  các tnr&ng nuOc ngoai uy tin chuyên nganh 
CNTT hoc Toán tin; 

- Hoac Co bng dai  h9c chInh quy dài hin tp trung (bang thr nht) các tnrng 
cong lap khOi ki thuat và cO bng di h9c trâ len (bang thir hai) chuyên ngành CNTT 
hoc Toán tin. 

2.2. Nghip vy H thong myng: 

- TOt nghip d?i  h9c h chInh quy dài hn tap  trung các tnthng cong lap,  truOng 
dai h9c FPT (bang thir nhAt) hoc tai  các tnr&ng nuOc ngoài uy tin chuyên nganh 
CNTT, Din tCr vin thông hoc Toán tin; 



- Hoc có bang dai  h9c chInh quy dài han  tp trung (bang thir nht) các trithng 
cong 1p khi ki thi4t  va có bang di h9c trâ len (b&ng thir hai) chuyên ngành CNTT, 
Din ti:r vin thông hoc Toán tin; 

- Co chirng chi tirong ducing: CCNA ho.c MS Windows Sever Network 
Infrastructure hoc Admin MS windows Sever Director services/MS Exchange Sever; 
Hoc Co ching clii tham dr các khóa dào tao  cp chirng chi tuclng ducmg: CCNA, MS 
Windows Sever Network Infrastructure hoäc Admin MS windows Sever Director 
services/MS Exchange Sever; 

- Co it nht 03 näm kinh nghim quãn trl m.ng hoc h thng. 

III. HI so' dir tuyn 

1. Bàn Thông tin rng viên (theo mu tai  Website cüa VAMC: http://sbvamc.vn) 

2. Giy khám sirc khOe cUa bnh vin hoc trung tam y tê cap qun/huyn chng 
nh.n dü src khôe d di lam trong thai hn 03 tháng tInh dn ngày np ho so dr tuyn. 

3. So yu l ljch khai trong thai gian 03 tháng gan nht cO xác nh.n cUa chinh 
quyn dja phucing hoic co quan có thâm quyên. 

4. Bàn photo cong chi'rng CMND, Bang t& nghip dai  h9c, bang dim Va các van 
bang có lien quan (Chirng chi ting anh, Chi'rng chi tin hçc...). Di vài các trithng Dai 
hçc tai  nuâc ngoài: Djch thut cong chirng Bang t& nghip dai  hoc và Bang dim toan 
khóa. 

IV. HInh thtrc thi tuyên 

- Vông 1: Thi viêt 

- Vông 2: PhOng vAn (nhtrng lrng viên dat  k& qua thi vông 1 (thi vit), së dugc 
m&i tham gia thi vông 2 (phong vAn) 

V. Np h so' xin vic 

Cong ty nhn h so trrc tip tai  Cong ty hoc triIc tuyn (gfri email kern file pdf). 

Dja chi nOp  h so: Ban Hành chInh — Nliân sir, Tang 3, nhà G, s 49 L Thai T, 
phuang L Thai T6, qun Hoàn Kim, Ha Ni (Lien h bà Nguyn Thüy Dung — S6 
din thoai: 0968.670.292 — Email: nguyenthuydungsbvamc.vn) 

Thôi gian nhn h so: Tir ngày 45/05/2020 dn ht ngày 3 1/05/2020. 

Cong ty Quàn l tài san se ti&n hành so tuyn h so xin vic và thông báo tâi các 
ing vien dü diu kin dr thi, không trá lai  H so d tuyn dôi vai các rng viên không 
dü diu kin dir thi và không trüng tuyn. 

VAMC TRAN TRQNG THÔNG BAOi( 
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