
                                                
 
 

  
 
 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT 
Nhà tích hợp hệ thống, cung cấp giải pháp phần mềm và dịch vụ dẫn đầu Việt Nam 

 
  
  
  
  

Là công ty công nghệ hàng đầu và lực lượng chủ lực của Tập đoàn FPT, Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FIS) tự hào là 
Nhà tích hợp hệ thống và là nhà cung cấp giải pháp số 1 Việt Nam trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng và cung cấp giải pháp 
cho các hệ thống thông tin. 
 
Chúng tôi luôn tìm kiếm những ứng viên sáng tạo, nhiều tham vọng, đam mê công việc và yêu thích các lĩnh vực Triển 
khai dự án, Lập trình, Hỗ trợ kinh doanh, Ngân hàng… tại TP.HCM. Đến với chúng tôi, bạn sẽ được làm việc và học 
hỏi cùng các chuyên gia hàng đầu của Việt Nam về công nghệ, kỹ thuật và kinh doanh, được hỗ trợ tối đa điều kiện để 
phát triển chuyên môn và nghiệp vụ. 
 
Vị trí đang tuyển dụng: 
 
Cán bộ lập trình web 
 
Số lượng: 03 
 
Công việc:  

 Lập trình web trên C#, Java về lĩnh vực ngân hàng, tài chính, chứng khoán. 
 
 
Yêu cầu:  

 Tốt nghiệp ĐH, CĐ chuyên ngành CNTT hoặc tương đương 
 Có kinh kiến thức về nghiệp vụ ngân hàng sẽ là ưu thế. 
 Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành 
 Có khả năng chịu đựng áp lực, đi công tác 

 
 
Mức lương: thương lượng 
 
Hạn chót nhận hồ sơ: 30/09/2011 (chỉ liên hệ với những hồ sơ đạt yêu cầu) 
 
Địa chỉ nhận hồ sơ:  

Ban Nhân sự FIS HCM, Minh Thư (Ms) 
Lầu 6, tòa nhà FPT, 153 Nguyễn Đình Chiểu, Q3 

ĐT: (84 8) 7300 7373 
 
Gửi CV qua Email:                       tuyendung-fishcm@fpt.com.vn  


