
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM ROSY 

 

Ngành nghề tuyển dụng. 

 
Chức danh: Chuyên Viên Triển Khai - Bảo Hành Phần Mềm ERP  

      ROSY 
• Địa điểm: Hồ Chí Minh 

• Mức lương: 6,000,000 - 16,000,000 VND 

• Cấp bậc: Nhân viên 

• Số lượng : 10 

• Bằng cấp: Cao đẳng trở lên 

• Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm 

• Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, CNTT - Phần mềm 

• Hình thức: Nhân viên chính thức 

• Tuổi: Không giới hạn tuổi tác 

• Giới tính: Nam/Nữ 

• Hạn nhận hồ sơ: 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

• Khảo sát, phân tích yêu cầu của Khách hàng 

• Thiết kế giải pháp cài đặt, cài đặt, đào tạo sử dụng 

• Lên kế hoạch triển khai và kiểm soát tiến độ 

• Phản hồi yêu cầu của Khách hàng 

• Báo cáo tiến độ và tình hình triển khai 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC 

• Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng thuộc các chuyên ngành liên quan sau: 

• Hệ thống thông tin -  Tin học quản lý - Tin học kế toán  

• Lập trình ứng dụng (C#, ASP.Net, thông thạo SQL Server) 

* Hoặc có kiến thức sau: 

• Biết Lập trình SQL Server. 

• Biết Tài chính kế toán 

• Biết lập trình C#.Net là một lợi thế 

• Giao tiếp tốt, chịu khó, năng động, ham học hỏi 



• Tinh thần trách nhiệm cao 

* Quyền lợi được hưởng  

• Lương CB + LHQ + Lương doanh số + Phụ cấp  

• Tăng lương định kỳ theo hiệu quả  

• Thưởng lễ, tết, du lịch hàng năm, được tham gia bảo hiểm đầy đủ  

• Thăng tiến + thu nhập KHỦNG khi hoàn thành dự án  

• Môi trường làm việc năng động, hòa đồng và chuyên nghiệp 

• Công việc sáng tạo, có thể học được nhiều kinh nghiệm 

THÔNG TIN KHÁC 

• Thử việc: 02 tháng 

• Thời gian làm việc: sáng 8h00 ->11h30,chiều 1h00->5h00,từ T2 đến T6, T7 tuần làm tuần nghỉ 

• Cơ hội huấn luyện: 

- Được đào tạo nội bộ và gởi đi học các lớp nâng cao trong quá trình công tác 

- Có cơ hội mở rộng kiến thức về hệ thống quản trị doanh nghiệp (ERP) và hệ thống kế toán 

doanh nghiệp 

• Đồng nghiệp: 

Đội ngũ Nhân viên trẻ đầy nhiệt huyết  

môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, hòa đồng 

• Ngày nghỉ: nghỉ phép theo chế độ của luật lao động 

• Phúc lợi: 

- Thưởng các ngày lễ tết, cuối năm, Chế độ phúc lợi theo quy định của nhà nước, nghỉ mát, 

nghỉ phép… 

- Có cơ hội mở rộng kiến thức về hệ thống quản trị doanh nghiệp (ERP) và hệ thống kế toán 

doanh nghiệp 

• Phụ cấp khác :phụ cấp xăng xe nếu triển khai các dự án ở xa 

Thông tin liên hệ 
• Công ty: Công Ty Cổ Phần Phần Mềm ROSY 

• Người liên hệ: Ms. Lộc 

Số điện thoại: 0909.778.785   hoặc : (08)35.146.735 

• Email: office@vietroad.com.vn  hoặc : nhansu@vietroad.com.vn  

• Địa chỉ liên hệ:  

Lầu 1, Tòa nhà HUD, 159 Điện Biên Phủ, Phường 15, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM 

mailto:office@vietroad.com.vn
mailto:nhansu@vietroad.com.vn


De Heus Việt Nam là một trong những công ty hoạt động của công ty về thức ăn chăn                   
nuôi của Hà Lan trực thuộc Tập đoàn De Heus về Dinh Dưỡng Gia Súc toàn cầu. Là                  
doanh nghiệp hoạt động theo mô hình khởi sự doanh nghiệp theo truyền thống gia đình                
nhằm góp phần phát triển và cải tiến phương thức chăn nuôi ở nhiều quốc gia thông qua                  
việc sử dụng những sản phẩm và đội ngũ chuyên gia. Hiện tại, De Heus đã xuất khẩu                  
nhiều dòng sản phẩm về thức ăn gia súc đến hơn 50 quốc gia và đang trong quá trình thiết                    
lập   quy   trình   sản   xuất   và   tiếp   thị   ở   những   chi   nhánh   tại   14   nước   trên   thế   giới.  

 

De Heus bước vào thị trường Việt Nam sau khi mua lại một công ty thức ăn chăn nuôi                   



nhỏ tại Miền Nam Việt Nam vào năm 2008. Với sự đa dạng trong sản phẩm về thức ăn                   
chăn nuôi, De Heus trực tiếp tập trung vào chăn nuôi gà, lợn, gia súc, và cá. Kể từ khi gia                     
nhập vào thị trường Việt Nam, công ty đã có những bước phát triển nhanh chóng và đạt                  
nhiều thành quả. Tại Việt Nam hiện tại đã có 7 khu sản xuất và De Heus là một trong 10                     
công ty thức ăn chăn nuôi nổi tiếng nhất tại Việt Nam. Trong những năm tiếp theo De                  
Heus ấp ủ nhiều tham vọng tiếp tục phát triển tại Việt Nam, đồng thời xây dựng vị thế                   
thương   hiệu   thị   trường   của   mình   ở   các   nước   châu   Á   khác. 

Nhằm phối hợp hiệu quả cho kế hoạch tăng trưởng của công ty thì bộ phận CNTT-TT cần                  
được chuyên nghiệp hoá hơn nữa. Và để đáp ứng nhu cầu này, De Heus đang tìm kiếm vị                   
trí   “Chuyên   viên   Triển   khai   hệ   thống”. 

   NỘI   DUNG   CÔNG   VIỆC 

- Giữ vị trí là kỹ thuật viên tham gia hỗ trợ cho những dự án về phát triển/ nâng cấp hệ                       
thống.  

- Hỗ trợ về cấu hình hệ thống cho tất cả những nội dung có liên quan của các dự án. -                      
Nghiên   cứu   phân   tích   và   hoàn   thành   báo   cáo   kinh   doanh   theo   yêu   cầu.  

KỸ   NĂNG   CHUYÊN   MÔN   VÀ   TRÌNH   ĐỘ   HỌC   VẤN 

- Tốt nghiệp cử nhân hoặc tương đương trong các lĩnh vực liên quan đến hệ thống cơ sở                   
dữ   liệu. 

- Có tối thiểu 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển đổi dữ liệu một cách thuần thục                   
và   cấu   hình   hệ   thống. 

- Có kinh nghiệm vững vàng mảng Kiến trúc hệ thống doanh nghiệp và Chuyển đổi dữ                 
liệu. 

-   Kỹ   năng   tổ   chức   tốt. 

- Có nhiều kinh nghiệm thực tiễn với kết quả/thành tích đạt được trong quá trình công tác                  
và   quản   lý.  

- Có khả năng chủ động tìm ra vấn đề/ vượt qua thách thức và đưa ra các giải pháp kịp                     
thời. 

-   Thành   thạo   tiếng   Anh. 

-   Kỹ   năng   giao   tiếp   và   viết   tốt   (đọc,   viết,   nghe,   nói,   trình   bày) 

- Có khả năng tự tạo động lực cho bản thân; Kèm bản ghi nhận các phản hồi tích cực,                    



tinh   thần   cầu   tiến   ham   học   hỏi   và   ý   thức   tự   phát   triển   bản   thân.  

Thái   độ:   nhiệt   tình,   chuyên   nghiệp. 

Kỹ năng vi tính: MS Office, Windows Server, Cơ sở dữ liệu SQL, Giám sát Hiệu suất Cơ                  
sở   dữ   liệu   (Database   Performance   Monitoring)  

NHIỆM   VỤ   PHỤ   TRÁCH  

Chuyển   đổi   dữ   liệu 

- Hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu giữa các đối tượng MS SQL Server, cơ sở dữ liệu và các ứng                     
dụng. 

-   Hỗ   trợ   kiểm   tra   hệ   thống   nhất   quán   về   hệ   thống/   cơ   sở   dữ   liệ.      Truy   vấn   MS   SQL   Server  

-   Truy   vấn   cơ   sở   dữ   liệu   hiện   có 

-   Lập   trình   cơ   sở   dữ   liệu   (trình   kích   hoạt,   phương   thức,   chức   năng) 

-   Tạo   các   báo   cáo   với   Crystal   Reports   và   Reporting   Services. 

-   Kiến     thức   tốt   về   ERP,   DW   &   LAA  

Thiết   lập   cấu   hình: 

-   Hỗ   trợ   cài   đặt   SQL   Server   và   cài   đặt   đối   tượng   mới 

-   Hỗ   trợ   việc   thiết   lập   cấu   hình   và   ổn   định   sao   lưu   cơ   sở   dữ   liệu 

-   Tối   ưu   hóa   hiệu   suất   cơ   sở   dữ   liệu   (tối   ưu   hóa   truy   vấn,   điều   chỉnh   cơ   sở   dữ   liệu) 

-   Hỗ   trợ   cài   đặt   và   thiết   lập   Web   server,   dịch   vụ   web  

-   Hỗ   trợ   kiểm   tra   các   vấn   đề   liên   quan   đến   hệ   thống   cấu   hình. 

-   Hỗ   trợ   vá   lỗi   các   vấn   đề   liên   quan   ở   mức   độ   cơ   sở   dữ   liệu 

-   Hỗ   trợ   sửa   chữa   (từng   trường   hợp)   dữ   liệu   trong   cơ   sở   dữ   liệu  

Tạo   lập   tài   liệu   kỹ   thuật: 

-   Hỗ   trợ   mô   tả   các   quy   trình/   công   tác   về   kỹ   thuật 

-   Hỗ   trợ   mô   tả   các   quy   trình/   công   tác   về   cấu   hình  

Hỗ   trợ   tại   chỗ   để   thực   hiện   các   dự   án: 

-   Cung   cấp   các   yêu   cầu   về   khắc   phục   sự   cố   và   yêu   cầu   dịch   vụ   kỹ   thuật 

- Hỗ trợ đảm bảo các phương thức quản lý sự cố và quy trình thực hiện một cách hiệu quả                     



và   nhất   quán  

HÃY   GIA   NHẬP   ĐẠI   GIA   ĐÌNH   DE   HEUS!   

Hãy gửi CV của bạn tới vncareer@deheus.com hoặc liên hệ Mr. Ma Van Poc (Quản lý hệ                 
thống   CNTT-TT)   qua   số   +84   (0)   909   993   60 

 
  



 
ENGLISH VIETNAMESE 
Software Implementation | Ho Chi Minh | Vietnam 
 
 
De Heus Vietnam is one of the operating        
companies of Dutch animal feed company De Heus        
Animal Nutrition, which operates worldwide. This      
highly entrepreneur-oriented family business aims     
to contribute to the development and progress of        
stockbreeding in the countries it operates in through        
its products and advice. Its animal feed products are         
exported to more than 50 countries, while it has set          
up its own production & sales companies in 14         
countries. 
 
 
 
De Heus made its entrance in Vietnam following         

the acquisition of a small animal feed company in         
the south of the country in 2008. With a wide range           
in animal feed, De Heus directly focuses on        
livestock farmers of chicken, pig, cattle, and fish.        
Since the first step into Vietnam, the company        
developed very quickly and successfully. Currently      
it has 7 production sites scattered across Vietnam        
and is one of the ten most prominent animal feed          
companies in Vietnam. For the next years De Heus         
has the ambition to continue to develop in Vietnam         
and at the same time to build up a market position           
in other Asian countries. In order to facilitate this         
growth, the ICT department requires further      
professionalization. To manage this process, De      
Heus is looking to recruit a Software       
Implementation. 
 
 
SCOPE OF THE ROLE  
 
Support to system development/upgrading projects     
as a technician 
Support to configure system of all aspects of        
projects 
Analyze and create required business reports 
 
 
 

Chuyên viên triển khai hệ thống | Ho Chi Minh |           
Việt   Nam 
 
De Heus Việt Nam là một trong những công ty hoạt           
động của công ty về thức ăn chăn nuôi của Hà Lan            
trực thuộc Tập đoàn De Heus về Dinh Dưỡng Gia          
Súc toàn cầu. Là doanh nghiệp hoạt động theo mô          
hình khởi sự doanh nghiệp theo truyền thống gia         
đình nhằm góp phần phát triển và cải tiến phương          
thức chăn nuôi ở nhiều quốc gia thông qua việc sử           
dụng những sản phẩm và đội ngũ chuyên gia. Hiện          
tại, De Heus đã xuất khẩu nhiều dòng sản phẩm về           
thức ăn gia súc đến hơn 50 quốc gia và đang trong            
quá trình thiết lập quy trình sản xuất và tiếp thị ở            
những   chi   nhánh   tại   14   nước   trên   thế   giới.  
 
De Heus bước vào thị trường Việt Nam sau khi          
mua lại một công ty thức ăn chăn nuôi nhỏ tại Miền            
Nam Việt Nam vào năm 2008. Với sự đa dạng          
trong sản phẩm về thức ăn chăn nuôi, De Heus trực           
tiếp tập trung vào chăn nuôi gà, lợn, gia súc, và cá.            
Kể từ khi gia nhập vào thị trường Việt Nam, công           
ty đã có những bước phát triển nhanh chóng và đạt           
nhiều thành quả. Tại Việt Nam hiện tại đã có 7 khu            
sản xuất và De Heus là một trong 10 công ty thức            
ăn chăn nuôi nổi tiếng nhất tại Việt Nam. Trong          
những năm tiếp theo De Heus ấp ủ nhiều tham          
vọng tiếp tục phát triển tại Việt Nam, đồng thời xây           
dựng vị thế thương hiệu thị trường của mình ở các           
nước châu Á khác. Nhằm phối hợp hiệu quả cho kế           
hoạch tăng trưởng của công ty thì bộ phận         
CNTT-TT cần được chuyên nghiệp hoá hơn nữa.        
Và để đáp ứng nhu cầu này, De Heus đang tìm           
kiếm   vị   trí    “Chuyên   viên   Triển   khai   hệ   thống” 
 
NỘI   DUNG   CÔNG   VIỆC 
 
- Giữ vị trí là kỹ thuật viên tham gia hỗ trợ cho             
những   dự   án   về   phát   triển/   nâng   cấp   hệ   thống.  
- Hỗ trợ về cấu hình hệ thống cho tất cả những nội             
dung   có   liên   quan   của   các   dự   án. 
- Nghiên cứu phân tích và hoàn thành báo cáo kinh           
doanh   theo   yêu   cầu. 
  



TECHNICAL SKILLS & QUALIFICATION 
 
Bachelor degree or equivalent in related system       
database areas 
Minimum 4 years experience in successfully data       
migration and system configuration 
In-depth experience with Enterprise System     
Architect and Data migration 
Good in organizational skill 
A highly effective hands-on practitioner with clear       
track record of successful delivery and      
management 
Ability to proactively identify problems     
/circumvent roadblocks to deliver solutions on time 
Proficiency in English. 
Good verbal and written communication skills      
(reading, writing, listening, oral, presentation) 
Self-motivated; Proven record for actively     
soliciting feedback, continuous learning and     
self-development. 
 
 
 
 
 PROFILE 
 
Education: Bachelor's Degree in I.T, Computers or       
related field 
Experience: Experience in database area in      
Enterprise level of IT (Multinational Organization). 
Attitude: Enthusiastic, professional. 
Foreign Language: English 
Computers skills: MS Office, Windows Server,      
Database SQL, Database Performance Monitoring 
 
  
RESPONSIBILITY 
 
Data migration 
- Support to migrating data between MS SQL        
Server instances, databases and applications 
- Support to checking data consistence      
systems/databases 
 
Querying MS SQL Server 
 
-     Querying existing databases 

KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN VÀ TRÌNH ĐỘ HỌC        
VẤN 
- Tốt nghiệp cử nhân hoặc tương đương trong các          
lĩnh   vực   liên   quan   đến   hệ   thống   cơ   sở   dữ   liệu. 
- Có tối thiểu 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực           
chuyển đổi dữ liệu một cách thuần thục và cấu hình           
hệ   thống. 
- Có kinh nghiệm vững vàng mảng Kiến trúc hệ          
thống   doanh   nghiệp   và   Chuyển   đổi   dữ   liệu. 
-   Kỹ   năng   tổ   chức   tốt. 
- Có nhiều kinh nghiệm thực tiễn với kết quả/thành          
tích   đạt   được   trong   quá   trình   công   tác   và   quản   lý.  
- Có khả năng chủ động tìm ra vấn đề/ vượt qua            
thách   thức   và   đưa   ra   các   giải   pháp   kịp   thời. 
-   Thành   thạo   tiếng   Anh. 
- Kỹ năng giao tiếp và viết tốt (đọc, viết, nghe, nói,            
trình bày) 
- Có khả năng tự tạo động lực cho bản thân; Kèm            
bản ghi nhận các phản hồi tích cực, tinh thần cầu           
tiến   ham   học   hỏi   và   ý   thức   tự   phát   triển   bản   thân. 
  
 
 
 
HỒ   SƠ   YÊU   CẦU 
 
Trình độ học vấn: Bằng cử nhân về CNTT Máy          
tính   hoặc   lĩnh   vực   liên   quan 
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ sở          
dữ liệu ở cấp độ doanh nghiệp về Công nghệ thông           
tin   (Tổ   chức/   công   ty   đa   quốc   gia). 
Thái   độ:   nhiệt   tình,   chuyên   nghiệp. 
Ngoại   ngữ:   Tiếng   Anh 
Kỹ năng vi tính: MS Office, Windows Server, Cơ         
sở dữ liệu SQL, Giám sát Hiệu suất Cơ sở dữ liệu            
(Database Performance Monitoring) 
  
NHIỆM   VỤ   PHỤ   TRÁCH 
 
Chuyển   đổi   dữ   liệu 
- Hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu giữa các đối tượng MS            
SQL   Server,   cơ   sở   dữ   liệu   và   các   ứng   dụng. 
- Hỗ trợ kiểm tra hệ thống nhất quán về hệ thống/            
cơ   sở   dữ   liệ. 
 
Truy   vấn   MS   SQL   Server 
 



- Database programming (triggers, procedures,     
functions) 
- Creating reports with Crystal Reports and       
Reporting Services. 
-     Good knowledge about ERP, DW & LAA 
 
Configuration 
- Support to installing SQL Server and configure        
new instant 
- Support to configure and maintain database       
backups 
- Optimize database performance (optimizing     
queries, database tuning) 
- Support to installing and configure Web server,        
web services 
 
- Support to checking issue related to       
configuration 
-     Support to debug issue related to database level 
- Support to fixing (case by case) data in         
database 
 
Documentation 
-     Support to description technical tasks 
-     Support to description configuration tasks 
 
Onsite support to implement projects 
Provide troubleshooting & technical service desk      
requirements 
Support to ensure incident management protocols      
and process are effectively and consistently      
followed 
 
  JOIN DE HEUS FAMILY! 
 Send your CV to vncareer@deheus.com  
or Call Ma Van Poc (Manager ICT) at +84 (0) 909           
993 60 

-   Truy   vấn   cơ   sở   dữ   liệu   hiện   có 
- Lập trình cơ sở dữ liệu (trình kích hoạt, phương           
thức,   chức   năng) 
- Tạo các báo cáo với Crystal Reports và Reporting          
Services. 
-   Kiến     thức   tốt   về   ERP,   DW   &   LAA 
 
Thiết   lập   cấu   hình: 
- Hỗ trợ cài đặt SQL Server và cài đặt đối tượng            
mới 
- Hỗ trợ việc thiết lập cấu hình và ổn định sao lưu             
cơ   sở   dữ   liệu 
- Tối ưu hóa hiệu suất cơ sở dữ liệu (tối ưu hóa truy              
vấn,   điều   chỉnh   cơ   sở   dữ   liệu) 
- Hỗ trợ cài đặt và thiết lập Web server, dịch vụ            
web 
 
- Hỗ trợ kiểm tra các vấn đề liên quan đến hệ thống             
cấu   hình. 
- Hỗ trợ vá lỗi các vấn đề liên quan ở mức độ cơ sở               
dữ   liệu 
- Hỗ trợ sửa chữa (từng trường hợp) dữ liệu trong           
cơ   sở   dữ   liệu 
 
Tạo   lập   tài   liệu   kỹ   thuật: 
-   Hỗ   trợ   mô   tả   các   quy   trình/   công   tác   về   kỹ   thuật 
-   Hỗ   trợ   mô   tả   các   quy   trình/   công   tác   về   cấu   hình 
 
Hỗ   trợ   tại   chỗ   để   thực   hiện   các   dự   án: 
- Cung cấp các yêu cầu về khắc phục sự cố và yêu             
cầu   dịch   vụ   kỹ   thuật 
- Hỗ trợ đảm bảo các phương thức quản lý sự cố và             
quy   trình   thực   hiện   ột   cách   hiệu   quả   và   nhất   quán 
 
 HÃY   GIA   NHẬP   ĐẠI   GIA   ĐÌNH   DE   HEUS!  
 Hãy   gửi   CV   của   bạn   tới   vncareer@deheus.com 
hoặc liên hệ Mr. Ma Van Poc (Quản lý hệ thống           
CNTT-TT)   qua   số   +84   (0)   909   993   60 
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PHANMEMNHUY.COM   TUYỂN   DỤNG  

www.phanmemnhuy.com là một tổ chức công nghệ có sứ mệnh tạo ra một hệ thống công nghệ                 
hỗ trợ việc kinh doanh bán hàng, giúp cho hàng hoá đất Việt được quảng bá rộng rãi và đi vào                     
lòng mọi người trên thế giới, đồng thời tạo nền tảng cho người làm kinh doanh quản lý doanh                   
nghiệp tốt hơn. Với tiêu chí ấy, www.phanmemnhuy.com mong muốn tuyển dụng nhân tố tiềm               
năng   phù   hợp   với   thông   tin   cụ   thể   như   sau: 

LẬP   TRÌNH   VIÊN 

Số   lượng   tuyển   dụng:   05   người. 

Mô   tả   công   việc: 

· Viết và triển khai phần mềm quản lý trên nền web theo yêu cầu của công ty, khách                   
hàng.  

·         Phát   triển   website   và   phần   mềm   quản   lý   doanh   nghiệp   trên   nền   cloud. 
·         Hỗ   trợ   nhân   viên   chăm   sóc   khách   hàng   các   vấn   đề   kỹ   thuật. 

Quyền   lợi:  

·         Thu   nhập:   Lương   cứng   (Thỏa   thuận)   +   thưởng   +   phụ   cấp   ăn   trưa. 
· Được làm việc trong công ty hàng đầu về TMĐT, với các dự án có tầm nhìn chiến                   

lược   dài   lâu   với   sứ   mệnh   cao   cả. 
· Được đào tạo sử dụng nền tảng Framewỏk phát triển phần mềm quản lý hàng đầu                 

do   công   ty   xây   dựng. 
· Thường xuyên được trau dồi kỹ năng chuyên môn từ những người giàu kinh               

nghiệm. 



· Thời gian làm việc: 8h00-12h00, 13h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và 8h00-12h00 thứ 7                 
hàng   tuần. 

·         Được   tham   gia   đầy   đủ   BHXH   sau   4   tháng   làm   việc   chính   thức. 
·         Cơ   hội   tăng   lương/thăng   chức   định   kỳ   theo   kết   quả   công   việc:   6   tháng,   1   năm. 
·         Được   tham   gia   vào   các   chuyến   du   lịch   của   công   ty. 
· Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, tạo điều kiện tốt nhất cho nhân viên phát                  

huy   khả   năng   của   bản   thân. 

Yêu   cầu   công   việc:  

·         Yêu   thích   lập   trình   web 
·         Sinh   viên   hoặc   mới   tốt   nghiệp. 
·         Nắm   vững   chuyên   môn   cơ   bản   về   HTML/CSS,   hiểu   biết   về   CSS3,   HTML5   là   lợi   thế. 
·            Biết   lập   trình   bằng    ASP.NET/C#   hoặc   PHP. 
·         Có   kỹ   năng   viết   HTML/CSS,   Javascript. 
·         Có   khả   năng   đọc   hiểu   tiếng   Anh   và   tự   nghiên   cứu   code. 
·         Có   khả   năng   làm   việc   nhóm,   tinh   thần   trách   nghiệm 

  
NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 

Số   lượng   tuyển   dụng:   05   người. 

Mô   tả   công   việc: 

·         Liên   hệ   với   các   khách   hàng   của   công   ty. 

·         Hỗ   trợ   khách   hàng   sử   dụng   các   sản   phẩm   của   công   ty. 

·         Trả   lời   tin   nhắn,   điện   thoại,   email   liên   lạc   của   khách   hàng. 

Quyền   lợi:  

·         Thu   nhập:   Lương   cứng   (Thỏa   thuận)   +   thưởng   +   phụ   cấp   ăn   trưa. 
· Được làm việc trong công ty hàng đầu về TMĐT, với các dự án có tầm nhìn chiến                   

lược   dài   lâu   với   sứ   mệnh   cao   cả. 
·         Được   đào   tạo   sử   dụng   phần   mềm   quản   lý   hàng   đầu   do   công   ty   xây   dựng. 
· Thường xuyên được trau dồi kỹ năng chuyên môn từ những người giàu kinh               

nghiệm. 
· Thời gian làm việc: 8h00-12h00, 13h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 và 8h00-12h00 thứ 7                 

hàng   tuần. 
·         Được   tham   gia   đầy   đủ   BHXH   sau   4   tháng   làm   việc   chính   thức. 
·         Cơ   hội   tăng   lương/thăng   chức   định   kỳ   theo   kết   quả   công   việc:   6   tháng,   1   năm. 
·         Được   tham   gia   vào   các   chuyến   du   lịch   của   công   ty. 



· Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, tạo điều kiện tốt nhất cho nhân viên phát                  
huy   khả   năng   của   bản   thân. 

Yêu   cầu   công   việc:  

·         Sinh   viên   hoặc   mới   tốt   nghiệp. 
· Yêu thích lĩnh vực công nghệ, phần mềm quản lý bán hàng, làm việc với khách                 

hàng,   tư   vấn   bán   hàng. 
·         Có   khả   năng   làm   việc   độc   lập,   tinh   thần   trách   nghiệm   cao. 

Các   ứng   viên   quan   tâm   xin   liên   hệ:   0941   05   8877   (Mr.   Quang   Tuyến) 

Làm   việc   tại   Quận   Thủ   Đức. 

Hồ   sơ   gửi   về   địa   chỉ:    tuyen.nq@nexmi.com 

 


