Trong suốt hơn 20 năm phát triển, Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT Information System - FPT IS) là
nhà tích hợp hệ thống, cung cấp giải pháp hàng đầu Việt Nam và khu vực. Sở hữu năng lực công nghệ
được thừa nhận bởi các khách hàng và đối tác toàn cầu, FPT IS mang đến những dịch vụ và giải pháp
phục vụ các lĩnh vực trọng yếu của từng quốc gia, như: Viễn thông, Ngân hàng - Tài chính, Y tế, Giao thông
vận tải, Tài chính công, Điện, Nước, Gas và Doanh nghiệp.

Tư Vấn Triển Khai/ Lập Trình ERP (SAP/Oracle)
Mô tả công việc:
−
−
−
−
−
−

Khảo sát và thu thập yêu cầu từ khách hàng
Phân tích yêu cầu, phân tích và giải quyết GAP, đề xuất giải pháp nhằm đáp ứng tốt nhất yêu
cầu của khách hàng
Xây dựng giải pháp, thực hiện và kiểm tra giải pháp trên hệ thống
Kiểm thử hệ thống và đào tạo người dùng kiểm thử, sử dụng hệ thống
Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng vận hành hệ thống
Tư vấn, trực tiếp xử lý các vấn đề và tham gia vào quá trình triển khai dự án theo phân công của
quản trị dự án

Yêu cầu:
−
−
−
−

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành: Quản lý công nghiệp, Kế toán kiểm toán, Tài chính
ngân hàng, Công nghệ thông tin,Toán tin, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị chất lượng, Quản
trị nhân sự tiền lương, …
Có khả năng trình bày để hướng dẫn đào tạo khách hàng, đam mê xây dựng giải pháp quản trị
nguồn lực cho Doanh nghiệp
Đã tham gia triển khai ERP là một lợi thế…
Anh văn: đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, giao tiếp tốt

Quyền lợi
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu
Được làm việc với các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau
Được học hỏi, đào tạo và tham gia vào các dự án lớn theo xu hướng công nghệ 4.0 trong lĩnh
vực: Chính phủ, Y tế 4.0, SmartCity, Doanh nghiệp, Ngân hàng..
Môi trường làm việc thân thiện, năng động
Được tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật & Khám sức khỏe định kỳ hàng
năm.
Được tham gia bảo hiểm FPTCare cho bản thân và gia đình;
Du lịch/nghỉ mát cùng công ty hàng năm.
15 ngày nghỉ/năm và các ngày nghỉ Lễ theo quy định;
Lương tháng 13 và thưởng KPI;
Xem xét tăng lương hàng năm;
Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT.
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