BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM

TUYỂN DỤNG
PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VNIX
(TP. HỒ CHÍ MINH: 01 người)
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
✓ Nắm bắt hiện trạng, xu hướng phát triển, mô hình đấu nối về VNIX khu vực phía Nam và đề xuất giải pháp,
mô hình nâng cao giá trị của VNIX
✓ Phân tích các chính sách, hành lang pháp lý và đề xuất giải pháp đổi mới tạo điều kiện mở rộng đối tượng
đấu nối VNIX
✓ Đề xuất các hoạt động thúc đẩy phát triển đấu nối VNIX tại khu vực phía Nam
✓ Chăm sóc hệ thống thành viên VNIX khu vực phía Nam nhằm xây dựng nhóm thành viên phát triển bền
vững, đề xuất được các giải pháp, cách thức tiến hành.
✓ Thực hiện các thủ tục liên quan đến quy trình, quy định đấu nối VNIX.
✓ Đầu mối liên hệ và hỗ trợ hoạt động đối với thành viên đấu nối khu vực phía Nam.
✓ Tham gia, đề xuất các hội thảo, hội nghị để phát triển hệ thống thành viên đấu nối
✓ Hỗ trợ các hoạt động liên quan tới VNIX, tài nguyên Internet của trung tâm

✓ Thực thi các đề xuất theo kế hoạch được duyệt

YÊU CẦU:
✓ Tốt nghiệp đại học ngành CNTT, ĐTVT, Kinh tế,...
✓ Đọc hiểu tài liệu và giao tiếp tiếng Anh tốt
✓ Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập.
✓ Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình.
✓ Có khả năng truyền đạt, đào tạo.
✓ Có khả năng nắm bắt các văn bản, quy phạm pháp luật.
✓ Có khả năng nghiên cứu, xây dựng và triển khai kế hoạch.
✓ Ưu tiên: có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cung cấp
dịch vụ CNTT, viễn thông, Internet

MỨC LƯƠNG:
10,000,000 – 22,000,000

LIÊN HỆ:
Email: tuyendung@vnnic.vn
Nguyễn Huyền My: 0243.5564944 (506) - 0971861694

