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BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHO VỊ TRÍ 
CHUYÊN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 
1. CHỨC DANH: Chuyên viên CNTT  

2. MỤC ĐÍCH CỦA VỊ TRÍ CÔNG VIỆC: 

Thiết kế, phát triển website của công ty, quản trị website và quản trị hệ thống 
mạng. 

3. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: tại Tp. HCM  

4. LƢƠNG/THƢỞNG VÀ CÁC QUYỀN LỢI KHÁC:  

- Lƣơng/thƣởng theo kinh nghiệm và năng lực của ứng viên.  

- Chế độ nghỉ phép năm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của 
pháp luật.  

- Môi trƣờng làm việc năng động chuyên nghiệp.  

- Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.  
 
5. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  

Thiết kế, quản trị và phát triển website:  
- Thiết kế và quản trị website của công ty. 

- Quản lý hệ thống web server, thực hiện chính sách bảo mật, khắc phục các 
sự cố, backup dữ liệu... 

- Đảm bảo hệ thống mạng công ty luôn hoạt động ổn định. 

- Upload các sản phẩm, mẫu mới, đăng bài viết lên Website khi có yêu cầu. 

- Quản lý và báo cáo chi tiết kết quả các chiến dịch GDN, Advertising on 
Facebook, Google AdWords... đối chiếu với số liệu google analytic. 

- Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo gồm : banner các dòng sản phẩm mới cho 
trang web công ty, thiết kế Brochure, POSM, băng rôn quảng cáo... 

- Cắt html/css cho các site nhỏ phục vụ cho các sự kiện khuyến mãi lớn trên 
website công ty. 

- Quản trị website và fanpage. 

- Thiết kế giao diện cho, thiết kế Email makerting. 

- Kiểm tra, khắc phục sự cố một cách nhanh chóng. 

Quản trị hệ thống mạng:  
- Xây dựng, thiết kế hệ thống mạng, lập kế hoạch, triển khai hệ thống mạng, hệ 

thống máy chủ.  

- Vận hành, quản trị Trung tâm dữ liệu đảm bảo hoạt động ổn định của hệ 
thống mạng, hệ thống máy chủ, giám sát hiệu suất hệ thống và thực hiện điều 



  TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 
  CÔNG TY CP GEOMAPS 

 

chỉnh phù hợp. Quản lý tất cả các hệ thống sao lƣu và khôi phục dữ liệu. Hỗ 
trợ quản lý các máy chủ tại các công ty thành viên.  

- Lập kế hoạch bảo dƣỡng định kỳ, sửa chữa, nâng cấp, mua mới các thiết bị 
vi tính, mạng vi tính phục vụ công tác tại các phòng ban thuộc công ty.  

- Thực hiện phân tích xử lý sự cố máy chủ, máy trạm và các hệ thống liên 
quan. 

- Chịu trách nhiệm về chất lƣợng và tiến độ công việc tham gia. 

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của công ty. 

 
6. YÊU CẦU TỐI THIỂU:  

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử, Viễn thông.  

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.  

- Có khả năng thiết kế website; hệ thống mạng cho doanh nghiệp;  

- Có kiến thức nâng cao về các dịch vụ: AD, Web Servers, DNS, FTP...;  

- Kiến thức chuyên sâu về một trong những hệ quản trị dữ liệu: MySQL, MS 
SQL, Oracle, DB2,…  

- Kiến thức cơ bản về hệ thống, mạng, an toàn và bảo mật thông tin, có khả 
năng phân tích, tổng hợp, xử lý sự cố phần mềm/ xử lý sự cố hệ thống.  

- Kiến thức cơ bản về những hệ quản trị dữ liệu: MySQL, MS SQL, Oracle;  

- Kiến thức cơ bản về an toàn và bảo mật thông tin;  

- Hiểu biết sâu về các giải pháp, thiết bị mạng phổ biến: Switch, Router, 
Firewall, LAN, WAN, IPS/IDS, TCP/IP, DNS, UDP, VoIP, QoS, EIGRP, BGP, 
OSPF, NHRP, ATM, MPLS  

- Tác phong làm việc năng động, cầu tiến, trung thực, kiên trì, có trách nhiệm 
với công việc. 

- Có sức khỏe tốt, nhiệt tình sáng tạo trong công việc, có khả năng làm việc 
nhóm, làm việc độc lập. 

7. HỒ SƠ BAO GỒM:  

- Đơn xin việc làm. 

- Sơ yếu lý lịch và mô tả kinh nghiệm (CV) 

- Bản sao hộ khẩu, CMND và các bằng cấp có liên quan. 

- Giấy khám sức khỏe. 

- Hồ sơ nộp trực tuyến 

- Chỉ liên hệ phỏng vấn những thành viên đủ tiêu chuẩn 

- Khi đƣợc gọi phỏng vấn vui lòng mang theo một bộ CV 

Văn Phòng: 778K/3 Nguyễn Kiệm, Phƣờng 4, Q. Phú Nhuận, TP. HCM 
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Hình thức nộp hồ sơ:  

- Qua Email info@geomaps.vn, hotline: 090 938 0550 

- hoặc gửi trực tiếp tại văn phòng Công ty 

Thời hạn nộp hồ sơ: Trƣớc 01/8/2015 

 

mailto:info@geomaps.vn

