
                                                
 
 

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, Kinh doanh… 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: 
 

1. Cán bộ công tác viên lập trình 
 
Số lượng: 20 
 
Công việc: Tham gia thiết kế, lập trình theo cái dự án ERP cho thị trường nước ngoài. 
 
Yêu cầu:  

 Sinh viên khá giỏi của các trường Đại Học, Cao Đẳng chuyên ngành CNTT 

 Có kiến thức nền vững về ngôn ngữ lập trình .NET, JAVA. 

 Có kinh nghiệm ngôn ngữ lập trình ABAP hoặc về giải pháp ERP là một lợi thế. 

 Có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt ở tất cả các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, tương đương TOEIC 400. 

 Tư duy kỹ thuật tốt, tuân thủ kỷ luật nghiêm. 

 Chịu được áp lực công việc cao. 

Chế độ:  

 Được tham gia đào tạo về chuyên môn lập trình ABAP miễn phí trong 1 tháng đầu. 

 Tiếp xúc, tham gia trực tiếp với các dự án ERP thực tế. 

 Được hỗ trợ chi phí tương xứng trong khoảng thời gian cộng tác trong dự án thực tế. 

 
Hạn chót nhận hồ sơ: 30/11/2011 (chỉ liên hệ với những hồ sơ đạt yêu cầu) 
 
Gửi CV qua Email:                  tuyendung-fishcm@fpt.com.vn   
 
Mẫu hồ sơ tham khảo tại:               http://hr.fis.vn/jobs/fis-hcm-tuyen-lap-trinh-vien  
 
 


