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GIỚI THIỆU BPM VÀ CÔNG NGHỆ IBM BPM
BPM là một lý thuyết quan trọng trong quản trị doanh nghiệp hiện nay, Smarty Process Solution là đơn
vị đi đầu trong nghiên cứu và phát triển hệ thống BPMS kết hợp với ODM của IBM nhằm đem đến cho
KH một giải pháp tổng thể về quản trị quy trình doanh nghiệp, tiến đến tự động hóa quy trình, tinh gọn
bộ máy nhân sự và tạo dựng một môi trường làm việc thông minh trong toàn bộ tổ chức.
Công nghệ IBM BPM được xây dựng trên nền IBM Websphere Applications, với ngôn ngữ Java Script và
concepts SOA, chuyên gia BPM có thể dễ dàng sử dụng công cụ này tạo ra các quy trình có giá trị lớn
cho doanh nghiệp và có tính visible cao đối với các cấp lãnh đạo của tổ chức.
Chuyên gia BPM có cơ hội được tiếp xúc với nhiều quy trình core khác nhau trong các doanh nghiệp tổ
chức lớn khi triển khai cho Khách Hàng, từ đó dần hoàn thiện bản thân trở thành một chuyên gia về hệ
thống quản lý quy trình nghiệp vụ.

SMARTY PROCESS SOLUTION – CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU VỀ BPM TẠI VIỆT NAM
Smarty Process là công ty đi đầu trong việc mang công nghệ IBM BPM vào Việt Nam với mục tiêu chuẩn
hóa tất cả quy trình doanh nghiệp, tổ chức chính phủ nhằm mang lại tiện ích cho người dân Việt Nam
trong khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ.
Smarty Process còn là đối tác tin cậy của các công ty ở Hà Lan, Đức cho việc phát triển tự động hóa quy
trình nghiệp vụ trên nền tảng IBM và đã đạt được những thành công nhất định.
Smarty Process là Certified Partner của IBM tại Việt Nam chuyên về các công nghệ Digital Business
Automation.

YÊU CẦU VỚI ỨNG VIÊN
Yêu cầu chung :
•
•
•

Có kiến thức nền về lập trình, biết và đã sử dụng một ngôn ngữ lập trình.
Tinh thần làm việc nhóm cao (WIN AS A TEAM)
Luôn tự động viên mình (self-motivated) và giữ tinh thần ham học hỏi , quyết tâm đi
đến cùng con đường đã chọn ( Can-Do Attitude).

•
•

•
•

Thông minh, nhạy bén, có khả năng nắm bắt nhanh vấn đề mới, không ngại tiếp xúc
công nghệ mới hay kiến thức nghiệp vụ mới.
Tốt nghiệp, hoặc sắp tốt nghiệp Đại Học, Cao đẳng ngành Khoa Học Máy Tính,
Công Nghệ Thông Tin hoặc tương tự (đây là yếu tố phụ, chúng tôi cần khả năng của
bạn, không cần bằng cấp của bạn ).
Luôn chủ động nói những gì mình làm ( để đóng góp một cách thông minh nhất cho
tổ chức và cho KH), - SAY WHAT YOU DO
Luôn cố gắng dự đoán và lên kế hoạch để làm những gì mình nói – DO WHAT
YOU SAY.

Với Senior :
•
•
•
•

Có kinh nghiệm lập trình trên 3 năm (prefer Java Specialist), là người có thể làm key
member trong team. Chịu trách nhiệm được về tính đúng đắn của hệ thống.
Có khả năng giải quyết vấn đề kỹ thuật tốt,
Tiếng Anh đọc hiểu tốt ( Giao tiếp tốt là một lợi thế)
Biết cách tư duy sáng tạo tìm giải pháp kỹ thuật trong lập trình. Thông thạo các kiến
trúc triển khai và thiết kế giải pháp tổng quát cho hệ thống vừa và lớn.

BẠN ĐƯỢC GÌ KHI LÀM Ở SMARTY PROCESS.

•

Học và được đào tạo trở thành chuyên gia IBM BPM.
Học và thực tập với chuyên gia về Agile Coach, tiếp xúc các công cụ phương pháp
làm phần mềm.
Được tiếp xúc với các nghiệp vụ quy trình chuyên sâu trong tổ chức Khách Hàng,
học hỏi khả năng quản lý và quản trị doanh nghiệp cấp cao.
Practice và học tiếng Anh với KH nước ngoài (dưới hướng dẫn của leads và CTO).
Cơ hội làm việc với chuyên gia nước ngoài
Lưu ý : chúng tôi muốn hướng đến việc đào tạo nguồn lực và nhận thực tập sinh vào
làm chính thức lâu dài, chúng tôi cần talent của bạn và sẽ làm hết sức để phát triển
bạn thành nguồn lực đáng giá cho Smarty Process.
Lương thưởng hấp dẫn cạnh tranh trên thị trường.

•

Bảo hiểm và các chế độ khác tốt cho nhân viên.

•
•
•
•
•
•

BẠN CÓ KỸ NĂNG LẬP TRÌNH VÀ TƯ DUY CỦA MỘT NGƯỜI DÁM THÀNH CÔNG ?
HÃY VỀ ĐỘI CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ TẠO RA SỰ KHÁC BIỆT !
Bạn có thể Gởi CV và cover letter (optional) về email hrm@smartyprocess.com
Chúng tôi sẽ liên hệ trong vòng 24h để đặt lịch hẹn phỏng vấn với ứng viên đạt yêu cầu.

