
 

 

JOB DESCRIPTION 

 

Tên công việc  : ERP Implementer (Cộng tác viên  tư vấn và triển khai phần mềm) 

Số lượng  : 20 

Hình thức làm việc : Toàn thời gian  

 

Mô tả công việc chung 

- Làm việc với vai trò Nhân viên tư vấn và triển khai phần mềm, tham gia vào việc tư vấn triển 

khai dự án DMS (Distribution Management System) cho các khách hàng lớn 

- Thông tin liên lạc với nhóm triển khai hàng tuần để cùng tổng hợp các vấn đề dự án. 

Yêu cầu công việc:  

- Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT hoặc liên quan từ CĐ trở lên 

- Có khả năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và nắm bắt nghiệp vụ khách hàng một cách nhanh 

chóng 

- Có kỹ năng về lập trình và cơ sở dữ liệu 

- Ứng cử viên được đào tạo chuyên nhanh hệ thống thông tin hoặc có kiến thức về ERP là một 

lợi thế 

Chính sách đãi ngộ 

- Công tác dài hạn cho việc tư vấn triển khai DMS trong nước  

- Thu nhập hấp dẫn, tương xứng với vị trí và đóng góp của bạn. 

- Cơ hội làm việc với các khách hàng lớn trên thế giới, công nghệ tiên tiến … 

- Môi trường làm việc cởi mở, dân chủ, đặc trưng văn hóa FPT. 

- Được đào tạo bài bản về công nghệ, quy trình… từ 2 tuần – 1 tháng trước khi tham gia vào dự 

án chính thức. 

- Nhiều hoạt động dành cho nhân viên như CLB Khiêu vũ, Bóng đá, Bóng bàn, Bóng rổ, Cầu 

lông… 

- Tòa nhà FPT Software HCM (F-TOWN) đặc biệt mang đến các tiện ích cho nhân viên: 

khu sinh hoạt cộng đồng, nhà ăn, caféteria, sân bóng đá, khu thể thao đa năng, phòng Gym, 

Yoga, bóng bàn,… 

 

 



 

 

Thông tin liên hệ 

Ứng viên vui lòng gửi Hồ sơ có ảnh (Résume Tiếng Anh, Tiếng Việt) và Thư dự tuyển (Cover letter) về 

địa chỉ sau: 

Phòng Tuyển Dụng và Đào Tạo 

FPT Software HoChiMinh Co. Ltd 

  Người liên hệ   : Ms. Nguyễn Thị Thu Thủy  

  Số điện thoại   : (+84 8) 3 7362323 – ext. 54026 

Email nhận hồ sơ  : vieclam@fsoft.com.vn (dung lượng gửi tối đa 2MB) 

Website tuyển dụng  : www.career.fpt-software.com  

 

FPT Software – Where talents meet 
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