
 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT 
 

Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) là một thành viên của Tập đoàn FPT - Tập đoàn Công nghệ thông tin và 

Viễn thông hàng đầu Việt Nam. Được thành lập năm 1994, đến nay, FPT IS đã sát cánh cùng khách hàng trong hơn 20 năm, cung cấp 

cho thị trường các giải pháp và dịch vụ công nghệ thông tin tiên tiến thuộc nhiều lĩnh vực: chính phủ, tài chính công, ngân hàng, viễn 

thông, y tế, giao thông, dịch vụ công, giáo dục, truyền hình và doanh nghiệp.   

Công ty hiện có hơn 2700 kỹ sư lành nghề, trong đó có trên 1500 người trực tiếp phát triển các phần mềm ứng dụng đẳng cấp 

quốc tế và chuyên sâu theo nghiệp vụ mỗi ngành. Năng lực của đội ngũ chuyên gia FPT IS đã được công nhận bằng những chứng chỉ 

công nghệ quốc tế được cấp bởi các nhà cung cấp giải pháp và dịch vụ dẫn đầu thế giới. Văn hóa làm việc Chuyên nghiệp, Đúng hạn, 

Nắm vững công nghệ và Am hiểu nghiệp vụ, văn hóa vui chơi Nhiệt huyết - Máu lửa và Hết mình. FPT IS tự hào là ngôi nhà chung lý 

tưởng cho những người đam mê công nghệ, sẵn sàng cống hiến vì sự phát triển của nền công nghệ thông tin Việt Nam. 

 

Quyền lợi: 

 Lương cứng hàng tháng + lương tháng 13 + thưởng cuối năm theo kết quả tình hình kinh doanh của công ty.  

 Có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao cấp của FPT, có cơ hội đi công tác; 

 Được tham gia các khóa học nâng cao nghiệp vụ; 

 Hưởng đầy đủ các đãi ngộ cạnh tranh dành cho nhân viên chính thức (FPT care- chế độ bảo hiểm dành riêng cho người FPT & 

người thân, nghỉ mát, teambuilding …) 

 Làm việc trong môi trường văn minh, chủ động, sáng tạo, dân chủ cao và mang đậm bản sắc FPT. 

Liên hệ: 

Phòng Nhân Sự (Ms Ngọc Hân – phụ trách Tuyển Dụng) 

 Địa chỉ: 96 Cao Thắng, Q.3, HCMC 

 Email: HanNTN2@fpt.com.vn  

 ĐT: 0933 087 033 
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1 

NHÂN VIÊN 

PHÁT TRIỂN 

KINH DOANH 

01 
Biên Hòa, 

Đồng Nai 

Sản phẩm: Dịch vụ bảo hành, bảo trì hạ tầng 

công nghệ thông tin, Data Center, ITO, tư vấn 

thiết kế, nâng cấp, triển khai, lắp đặt sản 

phẩm, hạ tầng công nghệ thông tin và thiết bị 

ngân hàng. 

 

• Tìm kiếm khách hàng, giới thiệu dịch vụ. 

• Lập báo giá, soạn thảo hợp đồng. 

• Đàm phán hợp đồng, thực hiện các thủ tục 

ký kết hợp đồng dịch vụ. 

• Theo dõi quá trình triển khai (làm đơn đặt 

hàng, theo dõi tiến độ hàng hóa, triển khai với 

đội mua hàng và đội kỹ thuật) 

• Phối hợp thực hiện kế hoạch kinh doanh của 

phòng kinh doanh trực thuộc. 

- Nam tốt nghiệp Cao đẳng trở lên; 

- Ưu tiên ứng viên có 01 năm kinh 

nghiệm về sản phẩm, dịch vụ CNTT; 

- Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế/ 

Thương mại/ Marketing/ Quản trị 

kinh doanh/ Công Nghệ Thông Tin 

- Ngoại hình ưa nhìn, tác phong gọn 

gàng, giao tiếp tốt, khả năng thuyết 

trình và đàm phán tốt, chịu được áp 

lực công việc. 

 

7M-10M 

2 

THỰC TẬP 

PHÒNG KINH 

DOANH 

03 
Đồng Nai, 

TpHCM 

- Tham gia hỗ trợ các dự án phát triển của 

Phòng Kinh doanh; 

-  Thực hiện các thủ tục hành chính liên quan 

của Phòng Kinh doanh; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu 

của Trưởng bộ phận.  

- Ưu tiên SV năm cuối đã tốt nghiệp 

hoặc bắt đầu chương trình thực tập.  

- Nhanh nhạy, cẩn thận, chịu khó học 

hỏi và giao tiếp tốt; 

- Có khả năng sử dụng tin học văn 

phòng; 

- Yêu thích và có định hướng phát 

triển lâu dài trong mảng kinh doanh.  

- Có cơ hội được trở thành nhân viên 

chính thức của công ty.  

 

Hỗ trợ 

tùy theo 

năng lực. 

 




