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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. 
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 50 CHUYÊN GIA TƯ VẤN TRIỂN KHAI/ 

LẬP TRÌNH ERP 

 

ERP là gì? 

Là phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (viết tắt là ERP). Một mô hình ứng dụng công nghệ 

thông tin vào vào quản lý hoạt động kinh doanh, thu thập dữ liệu, lưu trữ, phân tích diễn giải. Bộ tích hợp 

bao gồm nhiều công cụ: kế hoạch sản phẩm, chi phí sản xuất hay dịch vụ giao hàng, tiếp thị và bán hàng, 

quản lý kho quỹ, kế toán phù hợp với tập đoàn công ty lớn.  

 

Đối tượng nào có thể tham gia khóa đào tạo này? 

− Sinh viên sắp tốt nghiệp hoặc đã tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành: Hệ Thống Thông 

Tin Quản Lý, Quản lý Công Nghiệp, Nhân sự tiền lương, Kế toán – Tài chính, CNTT, Toán Tin… 

− Yêu thích và định hướng trở thành chuyên gia trong triển khai và lập trình trong lĩnh vực ERP 

− Có khả năng trình bày, thuyết trình để hướng dẫn đào tạo khách hàng, làm việc độc lập, nhóm 

− Có khả năng nghiên cứu cao 

− Tiếng Anh: đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, giao tiếp tốt. 

− Có thể tham gia khóa học toàn thời gian trong 03 tháng 

 

Lợi ích khi tham gia khóa học: 

− Được tiếp cận với các hệ thống ERP hàng đầu thế giới hiện tại (SAP, Oracle, Microsoft). 

− Cơ hội tiếp cận giải pháp và hệ thống quản trị được tích lũy từ các doanh nghiệp hàng đầu trên 
thế giới. 

− Cơ hội tiếp cận các công nghệ mới nhất hiện nay AI, Data Science, IOT, Big Data,.. 

− Cơ hội làm việc tại FPT trong việc triển khai và lập trình các dự án ERP. 

− Phụ cấp chi phí/ học bổng theo năng lực trong quá trình học tập. 
 

Làm sao để ứng tuyển tham gia Chương trình? 

− Hãy gửi ngay CV của bạn về FPT Information System 

− Tòa nhà Tân Thuận 3, Đường Sáng Tạo, KCX Tân Thuận, Quận 7 

− Email: hungdh@fpt.com.vn 

− Tel: 0909 633 604 

− Thời hạn nộp hồ sơ: 31/05/2019 


