
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

LIÊN HỆ:

Email: tuyendung@vnnic.vn

Nguyễn Huyền My: 0243.5564944 (506) - 0971861694

TUYỂN DỤNG

QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ IP/ASN
(HÀ NỘI: 01 người)

YÊU CẦU:

✓ Tốt nghiệp đại học ngành điện tử viễn thông, công nghệ thông tin.

✓ Tiếng Anh IELTS 6.5 trở lên.

✓ Có kỹ năng làm việc nhóm.

✓ Có khả năng truyền đạt, đào tạo.

✓ Có năng lực hướng dẫn, thuyết phục mọi người thực hiện; nhạy bén, chính xác, khách quan trong phát hiện

các sự sai sót, không phù hợp.

✓ Kỹ năng thống kê, phân tích, soạn thảo tài liệu, văn bản và vi tính văn phòng thành thạo.

✓ Ưu tiên: Có kinh nghiệm trong việc xây dựng, triển khai các quy trình nghiệp vụ; Có kinh nghiệm hoạt động

trong lĩnh vực Internet và viễn thông.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM

Thực hiện công tác quản lý nghiệp vụ NIR, quản lý IP/ASN gồm:

✓ Quản lý quy trình, nghiệp vụ IP/ASN; Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các quy trình

nghiệp vụ quản lý IP/ASN; Tổ chức triển khai chính sách, quy định pháp luật.

✓ Giám sát việc thực hiện các chính sách, quy trình nghiệp vụ IP/ASN (nội bộ, trong nước, với tổ chức quản lý

quốc tế cấp trên) để đảm bảo công tác nghiệp vụ quản lý IP/ASN. Xây dựng các mẫu biểu, hình thức, quy

trình, biểu mẫu báo cáo nghiệp vụ .

✓ Tiếp nhận xử lý hồ sơ cấp phát địa chỉ IP, số hiệu mạng; Thu hồi quyền thành viên địa chỉ, thu hồi tài nguyên

IP/ASN; Tiếp nhận, xử lý các vụ việc phát sinh về đăng ký, sử dụng IP/ASN.

✓ Xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo, họp, hội nghị về quản lý IP/ASN. Xây dựng nội dung đào

tạo về quản lý, sử dụng tài nguyên Internet.

✓ Đề xuất và tham gia xây dựng các công cụ, chương trình phục vụ cho công tác quản lý IP/ASN.

✓ Tham gia công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy định chính sách về quản lý tài

nguyên Internet.

✓ Tham gia thực hiện công tác hợp tác trong và ngoài nước về quản lý IP/ASN. Tham gia vào các hoạt động,

diễn đàn quốc tế. Tổng hợp báo cáo chính sách quốc tế; Thực hiện công tác xây dựng chính sách quản lý

trong nước.

✓ Quản lý dữ liệu IP/ASN: đảm bảo chính xác, báo cáo, thống kê. Quản lý tài liệu, hồ sơ, dữ liệu công tác.

✓ Thực hiện các công tác khác được giao

MỨC LƯƠNG:

7,000,000 – 17,000,000


