
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
Thứ hai, 30 Tháng 11 2015 11:05

Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI)  được Thủ tướng chính
phủ giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư Dự  án đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng tại Quyết định
số 1621/QĐ-TTg  ngày 29/11/2007.

      

  

Tháng 5/2015, VIDIFI đã thông xe và đưa vào khai thác 22,7km đường cao tốc đoạn qua thành
phố Hải Phòng (từ Km 74+000 đến Km 96+700), và tháng 9/2015, VIDIFI đã tiếp tục đưa
đoạn tuyến Km 21+500 đến Km74+000 vào khai thác. Dự kiến đầu tháng 12/2015 sẽ đưa vào
khai thác toàn bộ Dự án.

  

  

Để thực hiện công tác quản lý, vận hành và khai thác tuyến đường cao tốc Hà Nội-Hải
Phòng, VIDIFI tiến hành triển khai tuyển dụng nhân viên ở các vị trí Kỹ sư như sau:

  

    
    1. 1. Kỹ sư quản trị hệ thống công nghệ thông tin ( 1 vị trí)  

  

-  Nam, tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông với các ngành
tương ứng vị trí tuyển dụng.
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Thứ hai, 30 Tháng 11 2015 11:05

  

-  Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tương ứng.

  

-  Có kinh nghiệm quản lý, khai thác các dòng máy chủ thế hệ mới của HP, thiết bị lưu trữ EMC,
và các thiết bị chuyển mạch và bảo mật của Cisco…

  

-  Có kinh nghiệm quản trị các hệ thống mạng có quy mô lớn, mô hình mạng tương đối phức
tạp.

  

- Có kinh nghiệm thiết kế, cài đặt, cấu hình hệ thống máy chủ Windows Server 2012 (Active
Directory, DNS, DHCP..),  Microsoft SQL 2014, Mail Exchange Server , chia VLan, cấu hình
Router,  … triển khai các giải pháp ảo hóa, giải pháp an toàn dữ liệu, an toàn cho hệ thống ( lưu
trữ, hồi phục hệ thống…)

  

-  Có hiểu biết tốt và kinh nghiệm về các phần mềm khác như các hệ điều hành Windows, phần
mềm diệt  virút, ..

  

-  Có năng lực và kinh nghiệm quản lý, bảo trì, bảo dưỡng, nâng cao tuổi thọ cho các thiết bị.

  

-  Ưu tiên các ứng cử viên có chứng chỉ MCSA, MCSE, CCNA, CCNP… có kinh nghiệm làm
việc tại các trung tâm thông tin dữ liệu.

  

-  Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành.

  

    
    1. 2. Kỹ sư phần mềm (1 vị trí)  

 2 / 7



THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
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-  Nam, tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, có ít nhất 03
năm kinh nghiệm với các ngành phù hợp vị trí tuyển dụng.

  

-  Có kinh nghiệm phát triển phần mềm ứng dụng trên nền tảng web, lập trình hệ thống, bảo
mật hệ thống phần mềm ứng dụng.

  

-  Có kinh nghiệm về đánh giá chất lượng phần mềm, phát triển và cập nhật các công cụ hỗ trợ
cho người sử dụng như các mẫu biểu báo cáo của phần mềm, các phần mềm tiện ích...

  

-  Có năng lực phân tích, đề xuất và thực hiện các giải pháp theo dõi các quy trình hoạt động
của hệ thống phần mềm, đảm bảo dữ liệu an toàn và luôn sẵn sàng để sử dụng.

  

-  Ưu tiên các ứng cử viên có kinh nghiệm tham gia các dự án triển khai về phần mềm quản lý
thu phí, phần mềm quản lý giao thông, phần mềm quản lý khách hàng…

  

-  Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành.

  

    
    1. 3. Kỹ sư tự động hóa, điều khiển (1 vị trí)  

  

-  Nam, tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tự động hóa điều khiển, điện-điện tử và có ít nhất 3
năm kinh nghiệm với các ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng;

  

-  Có kinh nghiệm lập trình điều khiển thiết bị điện tử tự động như lập trình trên PLC, lập trình
nhúng trên thiết bị điều khiển tự động…
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-  Có hiểu biết và kinh nghiệm về các thiết bị điều khiển tự động, thiết bị điện tử công nghiệp;

  

-  Theo dõi, đánh giá yêu cầu sửa chữa, bảo dưỡng Hệ thống quản lý, khai thác đường;

  

-  Có năng lực và kinh nghiệm quản lý, bảo trì, bảo dưỡng, nâng cao tuổi thọ cho các thiết bị
điện tử công nghiệp;

  

-  Ưu tiên các ứng cử viên có kinh nghiệm làm việc về thiết bị và phần mềm điều khiển giao
thông, thiết bị phục vụ hệ thống thu phí đường bộ….

  

-  Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành.

  

    
    1. 4. Kỹ sư hệ thống điện – điện lạnh (2 vị trí)  

  

-  Nam, tốt nghiệp đại học chuyên ngành Hệ thống điện với các ngành phù hợp với vị trí tuyển
dụng.

  

-  Có kinh nghiệm lập kế hoạch, quản lý và triển khai công tác vận hành hệ thống thiết bị điện
đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

  

-  Có kinh nghiệm lập kế hoạch, quản lý và bảo trì các thiết bị điện, yêu cầu có kinh quản lý
được tất cả các thiết bị điện, điện lạnh…
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-  Có kinh nghiệm xử lý, sửa chữa thay thế các thiết bị điện…trong trường hợp xảy ra sự cố.

  

-  Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm quản lý, vận hành hệ thống điện dân dụng, điện công nghiệp.

  

-  Ưu tiên các ứng cử viên có kinh nghiệm tương đương Trưởng quản lý hệ thống điện tòa nhà,
hệ thống điện sản xuất.

  

-  Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành.

  

  

Địa điểm làm việc: tại Trung tâm điều hành đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Gia Lâm, Hà
Nội.

  

Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 20/12/2015

  

Mức lương: Thỏa thuận

  

  

Địa điểm nhận hồ sơ:

  

+ Nộp trực tiếp: Tại Ban Hành chính – Nhân sự, tầng 8, tòa nhà Lilama 10, số 68 đường Tố
Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, hoặc
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+ Nộp qua đường bưu điện: ứng viên gửi chuyển phát nhanh về địa chỉ Ban Hành chính
– Nhân sự, tầng 8, tòa nhà Lilama 10, số 68 đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ
Liêm, TP Hà Nội.

  

  

Hồ sơ xin việc bao gồm:

  

- Đơn xin việc (viết tay), ghi rõ vị trí công việc đăng ký ứng tuyển, địa điểm làm việc.

  

- Sơ yếu lí lịch tự thuật có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú (trong thời hạn 3
tháng kể từ ngày nộp hồ sơ).

  

- Giấy khám sức khỏe (trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày nộp Hồ sơ).

  

- Bản sao chứng thực bằng cấp, chứng chỉ liên quan.

  

- Bản sao chứng thực chứng minh thư nhân dân.

  

- Bản khai năng lực, kinh nghiệm cá nhân (nếu có).

  

- 04 ảnh 4x6, 02 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh).

  

- Bìa hồ sơ xin việc cần ghi rõ vị trí ứng tuyển, đầy đủ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên
hệ và địa chỉ email (nếu có).
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- Không trả lại hồ sơ đối với các trường hợp không trúng tuyển.

  

VIDIFIF.,JSC

 7 / 7


