CÔNG TY ARICENT VIỆT
VI
NAM
CHƯƠ
ƠNG TRÌNH THI TUYỂN THÁNG 12
Với nhu cầu phát triển
n nhân lự
lực cho những dự án trong năm 2014, công ty Aricent Việt Nam có nhu
cầu tuyển dụng 10 kỹ sư kiể
ểm tra phần mềm viễn thông sắp hoặc đã tốt
ốt nghiệp
nghi
và cung cấp
chương trình đào tạo chuyên sâu về
v lĩnh vực phần mềm viễn thông trướcc khi tham gia vào các d
dự án
thực tế với các yêu cầu sau:
1.

Kiến thức tốt về
ề viễn thông (GSM, GPRS, GSM, GPRS, SS7 network,
netwo
OSI Model,
TCP/UDP protocol)

2.

Có khả năng
ng giao titiếp tiếng Anh

Đối tượng:
-

Các bạn
n sinh viên khoa Công nghệ thông tin, Vật Lý, Điện Tử Viễn
n Thông hoặc các chuyên
ngành liên quan

-

Tốt nghiệp trong năm
ăm 2013
201 hoặc sắp tốt nghiệp đến tháng 02/2014

Lịch thi tuyển:
-

Vào 9 giờ sáng các ngày Thứ Hai hoặc Thứ Tư như sau (vui lòng chọn
ọn 1 trong những
nh
ngày
như bên dưới):
 Thứ hai 02/12/2013
/2013

 Thứ tư 11
1/12/2013

 Thứ tư 04/12/2013
/2013

 Thứ hai 16/12/2013
16/12

 Thứ hai 09/12/2013
/2013

 Thứ tư
ư 18/12/2013
18/12

Địa điểm:
-

Công ty TNHH Aricent Việt
Vi Nam
Lầu 3, Tòa nhà B, Lô D, Đường Tân Thuận, Khu Chế Xuất Tân Thuận,
ận, Phường Tân
Thuận Đông, Quận 7, Thành Phố
Ph Hồ Chí Minh – Việt Nam

Hình thức đăng ký:
-

Điền thông tin và đăng ký
k ngày thi tuyển theo mẫu excel đính kèm và gử
ửi lại cho chúng tôi
theo địa chỉ hrvietnam@aricent.com

-

Mọi thắc mắcc vui lòng liên h
hệ Ms. Thuận tại thuan.hoang@aricent.com hoặc 0989031542

Cấu trúc đề thi: Gồm 3 phần
ần với
v 100 câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh:
Questions

Duration
(minutes)

Analytical Ability

30

30

Attention to Detail

20

20

Electronics and Telecommunication
(Circuit theory, Digital communication,
Digital signal processor, Communication
theory...)

50

50

Section

Một số thông tin về công ty:
Aricent là nhà cung cấp chiến
ến lược
l
các dịch vụ, các sản phẩm sáng tạo kỹ thuật
thu
hàng đầu cho
các nhà cung cấp dịch vụ,, các công ty phát triển
tri ứng dụng cũng như các công ty cung cấp cơ sở
hạ tầng trong lĩnh vực viễn
n thông trên toàn th
thế giới
Với quy mô gần
n 10,000 nhân viên làm vi
việc tại 36 văn phòng thuộc 19 quốc
ốc gia trên thế
th giới,
Aricent đứng đầu thế giới về dịch vụ
v nghiên cứu và phát triển viễn
n thông toàn cầu
cầ (Global Telecom
R&D Services) đượcc bình chọn bởi
b Zinnov trong năm
m 2010 và 2011. Aricent hiện
hi
cung cấp các
sản phẩm
m cho trên 550 khách hàng và ssở hữu trên 125 sản phẩm bản quyền.
Aricent tự hào với:
-

Nhiều kinh nghiệm
m chuyên sâu trong lĩnh
l
vực công nghệ và phần
n mềm
mề viễn thông, từ
chipset đến các thiếtt bị m
mạng và BSS/OSS

-

Đồng phát triển
n các giải
giả pháp, sản phẩm sáng tạo kỹ thuật như Femtocell, 4G/LTE, giải
gi
pháp băng thông rộng
ng trong các chuy
chuyến bay

-

Trên 1.5 tỉ ngườii dùng di động kết nối với các trạm thu phát sóng,
óng, switch, router, etc…
thông qua sản phẩm
m của
củ Aricent

-

Trên 575 triệu thiết bịị di động được bán ra với phần mềm của Aricent

Để tìm hiểu thêm thông tin về
ề công ty, xin vui lòng ghé th
thăm website công ty tại
ại www.aricent.com

