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THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ MẠNG 

tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín  

 

STT CHỨC DANH 
SỐ 

LƯỢNG 
TRÌNH ĐỘ ĐIỀU KIỆN MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

01 Chuyên viên quản 

trị mạng 

01 - Tốt nghiệp đại học chuyên 

ngành Công nghệ thông 

tin hoặc Điện tử viễn 

thông, hệ chính quy. 

- Có chứng chỉ CCNA, 

MCSA. 

- Ưu tiên ứng viên có chứng 

chỉ CCNP, MCSE, các 

chứng chỉ chuyên ngành 

CNTT, bảo mật, an ninh 

mạng. 

 

- Tối thiểu 04 năm kinh 

nghiệm trong việc vận hành, 

quản trị hệ thống CNTT. 

- Tiếng Anh khá, đọc hiểu tốt 

các tài liệu chuyên ngành 

CNTT. 

- Tuổi dưới 40 

- Ưu tiên: Nam 

- Cài đặt, cấu hình các thiết bị mạng (Router, 

Switch, Firewall, Load balancing, VPN… của các 

hãng :Juniper, Cisco, Watchguard, A10...), tổng 

đài nội bộ hoạt động theo thiết kế và chính sách 

của công ty. 

- Cài đặt, vận hành và quản lý hệ thống Camera, 

Access control, hệ thống máy lạnh chính xác, hệ 

thống nguồn dự phòng (UPS) cho Data center của 

công ty. 

- Cài đặt, cấu hình, quản trị dịch vụ hệ thống Active 

Directory, DNS, DHCP hoạt động theo thiết kế và 

chính sách của công ty. 

- Cài đặt, cấu hình, quản trị các máy chủ : Mail 

server (MS Exchange), File Server, FTP server, 

hệ thống AntiVirus. 

- Giám sát hệ thống và các kết nối mạng, đường 

truyền (Lesedline Internet, MPLS, VPN, FTTH, 

trung kế thoại,….) để phát hiện những bất thường 
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và kịp thời xử lý. Quản lý hệ thống cáp mạng nội 

bộ (LAN) tại Hội sở và các chi nhánh. 

- Phân tích các dữ liệu nhật ký để cập nhật, nâng 

cấp hệ thống mạng đảm bảo tính an toàn, sẵn 

sàng cao. 

- Cấp phép, thu hồi cổng mạng, điện thoại, tài 

khoản hệ thống cho CBNV công ty. 

- Thực hiện sao lưu, quản lý các dữ liệu hệ thống 

cần lưu trữ. 

- Xây dựng các quy trình, chính sách, tài liệu mô tả, 

tài liệu hướng dẫn, quản trị liên quan đến mảng 

công việc phụ trách. 

- Tìm hiểu, nghiên cứu các công nghệ mới để cải 

tiến hệ thống, nâng cao hiệu quả hoạt động. 

 

 
 
 


