BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ISO 9001:2008

THÔNG BÁO
V/v: tuyển cán bộ cho bộ phận Quản trị mạng
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Vị trí công tác cần tuyển:
1. Cán bộ bộ phận Quản trị mạng
01 người
II. Mô tả công việc
- Thiết kế, lập trình và phát triển các dự án phần mềm;
I.

- Nghiên cứu và triển khai các giải pháp Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
III. Điều kiện dự tuyển:
- Là nam giới đã tốt nghiệp đại học Ngành Công nghệ Thông tin;
- Có kỹ năng và kiến thức chuyên sâu về lập trình (Java, CSS, Jquery, PHP,
Android, iOS,Winphone, PL/SQL, .Net…);
- Chuyên sâu PHP là một lợi thế;
- Phân tích thiết kế hệ thống và thiết kế cơ sở dữ liệu (MySQL, MS SQL
Server,…);
- Có kiến thức SEO;
- Có kinh nghiệm làm việc về công nghệ phần mềm ít nhất 01 năm trở lên;
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;
IV. Quyền lợi khi trở thành cán bộ cơ hữu của nhà trường
Cán bộ cơ hữu được hưởng mức lương, thưởng hấp dẫn; được tham gia đóng bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của nhà nước.
V.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
1. Đơn dự tuyển (viết tay);
2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh, có xác nhận của địa phương (không quá 6 tháng tính
đến ngày nộp hồ sơ);
3. Giấy khai sinh (bản sao);
4. Giấy chứng nhận sức khỏe (không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

5. Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp (bản sao công chứng);
6. Bảng điểm (bản sao công chứng);
7. 02 ảnh 3x4 (cm);
8. 02 phong bì có dán tem ghi điện thoại, địa chỉ người nhận;
9. Các chứng chỉ, giấy chứng nhận, giấy khen (nếu có);
(đề nghị sắp xếp các giấy tờ trong hồ sơ theo thứ tự đã nêu)
VI. Lệ phí dự tuyển:
350.000 đồng/người
VII. Thời gian đăng ký dự tuyển:

Từ 20/12/2014 đến 10/01/2015

VIII. Thời gian thi tuyển (dự kiến): Từ 15/01/2015 đến 22/01/2015
Nơi nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:
Tổ Nhân sự, Phòng Tổ chức - Hành chính
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Số 36 Đường Dân lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - Hải Phòng
Điện thoại: 031.3622821 – 0912.086.450 (cô Lê)
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

