
 

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC  

Chức Danh : Nhân viên IT Support Khối :              Managerment System (MAS)

Team : Team ITT Cấp bậc:           Nhân viên 

Quản lý trực tiếp: Mr. Nguyễn Thanh Trúc ( Phó Giám Đốc ). 

Quản lý gián tiếp : Mr. Nguyễn Thanh Trúc ( Phó Giám Đốc ). 

Ngày ban hành: 01/08/2019 do AHT.  

 

I. VAI TRÒ 

 Thành viên của HỆ THỐNG QUẢN LÝ (Managerment System - MAS), tham gia vào quá trình hoạch định, 

tổ chức, quản lý công ty về mặt Công Nghệ Thông Tin. 

II. TRÁCH NHIỆM 

 Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch quản trị hệ thống công nghệ thông tin & các thiết bị phụ trợ, thiết bị đầu 

cuối,… của công ty. Chịu trách nhiệm thực thi nghiêm túc kế hoạch nêu trên.  

 Chịu trách nhiệm quản lý & phát triển Website, fanpage,… của Công ty. (Nếu có yêu cầu) 

 Hỗ trợ cho các Team Ban giám đốc support cho các Team thuộc bộ phận Businesse System khi các Team có 

nhu cầu nằm trong khả năng và trách nhiệm của ITT. 

III. CÔNG CIỆC MỤC TIÊU 

- Quản lý, bảo trì máy tính, máy in, xử lý ngay khi phát sinh sự cố. 

- Quản lý các ứng dụng phần mềm phục vụ cho công việc của Công ty. Đề xuất các phương án sử dụng phần 

mềm mới phù hợp với tình hình thực tế của công ty. 

- Quản trị hệ thống máy tính, hỗ trợ thành viên công ty hoạt động hiệu quả 

- Thiết lập hệ thống mạng nội bộ cho công ty. 

- Quản lý Server, hệ thống mạng, Server, Data center. 

- Xử lý các sự cố về mạng. 

- Quản lý các thiết bị công nghệ thông tin và công nghệ của công ty. 

- Lên kế hoạch bảo trì, nâng cấp hệ thống, thiết bị định kỳ. 

- Đề xuất các phương án bảo trì, nâng cấp hệ thống, thay đổi dịch vụ theo yêu cầu phát triển của công ty. 

- Hỗ trợ đăng bài, quản lý website của công ty. 

- Quản lý & phát triển website và Fanpage của công ty. Tư vấn cho ban giám đốc về những thay đổi nội dung 

- Cập nhật và chỉnh sửa nội dung, bài viết để làm tốt vấn đề SEO website và SEO từ khóa. 

- Thực hiện một số công việc theo yêu cầu của Ban Giám đốc. 

IV. QUYỀN LỢI & CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ 

1. Thời gian làm việc 

- Sáng: 08h00 đến 12h00. Chiều: 13h30 đến 17h30. Từ thứ hai đến thứ sáu.  



- Riêng ngày thứ bảy, thời gian làm việc được áp dụng cho buổi sáng. 

- Chủ nhật : NGHỈ.  

2. Quyền lợi & các chế độ đãi ngộ 

- Tham gia đầy đủ các khoản BHXH và có 12 ngày phép theo quy định của nhà nước. 

- Hỗ trợ các khóa đào tạo kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm. 

- Công ty sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên đi theo tour để học hỏi về tuyến điểm, thị trường. 

- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, du lịch của Công ty. 

- Mức Lương căn bản: 8.000.000 – 12.000.000 VNĐ 

V. YÊU CẦU CHO CÔNG VIỆC 

1. Kiến thức: 

- Trung cấp trở lên chuyên ngành liên quan đến Công nghệ thông tin 

- Hiểu bết về các công cụ quản trị website & SEO  là 1 lợi thế. 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng lập kế hoạch. 

- Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc. 

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo. 

- Kỹ năng giao tiếp tốt. 

- Có kỹ năng quản lý và giải quyết vấn đề tốt. 

3. Kinh nghiệm: trên 1 năm tại vị trí nhân viên IT hỗ trợ Marketing online 

4. Hành vi & nhận thức: 

- Nghiêm túc thực hiện NỘI QUY, POLICY & tuân thủ FORMAT của LYSTRAVEL.  

- Luôn học hỏi & quyết tâm trong công việc. 

- Be Nice, thẳng thắn & trung thực trong quá trình giao tiếp với khách hàng, cấp trên, đồng nghiệp & cộng 

sự trong công ty. Khi gặp trục trặc, chỉ đối thoại – không đối đầu. 

- Tìm hiểu rõ & đồng quan điểm với định hướng chiến lược của công ty. Tích cực đồng hành với công ty 

trong các chương trình sinh hoạt chung : thực hiện policy, Team building, Training, xử lý khủng hoảng, … 

- Bảo vệ tuyệt đối uy tín thương hiệu của công ty.  

- Tuyệt đối không vi phạm về tài chính, chuyển khách cho công ty khác ( nếu chưa có ý kiến của BOD ).   

VI. THÔNG TIN CHUNG: 

Bảng Mô Tả Công Việc Này được lập bởi AHT & được ban hành từ ngày 01/08/2019 cho đến khi có thông báo 

mới tử BOD. 

Tất cả các Bảng mô tả công việc trùng với Bảng Mô Tả Công việc này được ban hành trước đây được coi như 

hủy bỏ. 

 


