Về Chúng Tôi

Công ty
Bắt nguồn từ Greely group ở Ottawa, Canađa. UNIQ Global được thành lập tại TP Hồ Chí Minh,
Việt Nam từ năm 2005 như là một công ty tư vấn chuyên cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực cơ
sở hạ tầng mạng ngầm.

UNIQ Global tập trung vào các nhu cầu của viễn thông và cáp, tiện ích công cộng, đô thị và sự
phát triển của bất động sản. Chúng tôi có các chuyên gia có chuyên môn sâu rộng trong phát
triển mạng lưới ngầm, từ mức chiến lược, tư duy kỹ thuật đến quản lý dự án, đào tạo để hoàn
thành mạng lưới viễn thông hỗ trợ phục vụ cho ngành công nghiệp.

Xin hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về các dịch vụ .
Sứ mệnh
Sứ mệnh của UNIQ Global là biến công nghệ & tri thức thành lợi thế cho khách hàng của mình.
Chúng tôi cung cấp cho đối tác những dịch vụ và giải pháp hoàn hảo & tiên tiến với chất lượng
& hiệu quả kinh tế cao.

Xem mục Nguyên tắc và Chất lượng
Nhân sự
Chúng tôi tin rằng chất lượng bắt đầu bằng việc tuyển dụng những cá nhân giỏi nhất và không
ngừng tạo điều kiện cho họ trau dồi kỹ năng trong quá trình làm việc. Chính vì vậy, chúng tôi
liên tục tổ chức các khóa đào tạo và nghiên cứu nhằm phát triển chuyên môn cho nhân viên.
Chúng tôi luôn khuyến khích và hỗ trợ một môi trường làm việc tiên tiến giàu tính chủ động nơi
mà mỗi thành viên có quyền sở hữu cũng như có trách nhiệm đối với sự lớn mạnh và phát triển
của công ty. Cùng với nhau chúng tôi tạo nên một lực lượng lao động tích cực và luôn tận tâm
làm tốt công việc cho khách hàng.

Xem mục Tuyển dụng để tìm kiếm những cơ hội làm việc tại UNIQ Global.
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