
 

 

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

 

Kính gửi: Khoa Công nghệ thông tin - Đại Học Sự phạm kỹ thuật TP.HCM 

       

Công ty cổ phần phần mềm quản trị doanh nghiệp (CYBERSOFT) được thành lập 

từ năm 2003, với hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực CNTT. CYBERSOFT 

là doanh nghiệp chuyên sâu về lĩnh vực sản xuất, cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm 

quản trị tổng thể doanh nghiệp. Hiện tại chúng tôi đã cung cấp các phần mềm, các giải 

pháp quản trị cho trên 2.500 khách hàng trong cả nước, với nhiều loại hình kinh doanh và 

quy mô hoạt động cũng như hình thức sở hữu khác nhau. 

Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, chúng tôi xin thông báo tuyển dụng nhân 

sự CNTT vào các vị trí như sau: 

I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 

Mã CV 01 02 

Tên CV 
Nhân viên triển khai phần mềm kế 

toán, triển khai ERP 
Nhân viên bảo hành phần mềm 

Số  lượng 20 người 10 người 

Mô  tả  

CV 

 Khảo sát, phân tích thiết kế các quy 

trình quản lý 

 Triển khai, cài đặt, đào tạo hỗ trợ sử 

dụng. 

 Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong 

quá trình triển khai. 

 Lập trình – phát triển chương trình 

theo yêu cầu. 

 Làm việc theo sự chỉ đạo của trưởng 

nhóm. 

 Duy trì và phát triển mối quan hệ với 

khách hàng 

 Hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ nghiệp vụ 

kế toán cho khách hàng. 

 Tư vấn nghiệp vụ kế toán cho 

khách hàng. 

 Làm việc theo sự chỉ đạo của 

trưởng phòng bảo hành. 

 Duy trì và phát triển mối quan hệ 

với khách hàng. 

 

 

II.  YÊU CẦU: 

 Đã tốt nghiệp hoặc đang là sinh viên năm cuối ngành CNTT hoặc hệ thống thông tin 

quản lý. 

 Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc nhóm. 

 Trung thực, hòa đồng. 
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 Yêu thích nghề nghiệp tư vấn ứng dụng phần mềm, HTTT quản trị doanh nghiệp. 

 Có khả năng lập trình (hiểu biết về SQL SERVER, ). 

III. QUYỀN LỢI: 

 Ứng viên trúng tuyển sẽ có cơ hội làm việc trong môi trường năng động – chuyên 

nghiệp. 

 Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại công ty nếu thể hiện năng lực trong quá 

trình thực tập. 

 Mức lương và thu nhập hấp dẫn theo năng lực và tăng theo thời gian  

+ Thực Tập: Công ty hỗ trợ lương 1.000.000 VNĐ/tháng trong vòng 3 tháng trong 

thời kỳ thực tập. 

+ Được nhận làm nhân viên sau thời gian thực tập với mức lương thử việc thấp nhất 

từ 8.000.000 VNĐ/tháng; Định kỳ 3 tháng xem xét tăng lương/lần trong 1 năm đầu 

tiên 

 Phụ cấp  

o Thử việc:  400.000 VNĐ/tháng 

o Chính thức : 650.000 VNĐ/tháng 

 Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo 

thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. 

 Chế độ khen thưởng và phúc lợi phong phú. 

 Các chế độ theo luật lao động hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN) khi được ký hợp 

đồng làm việc chính thức. 

IV. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC 

Ứng cử viên có thể tham gia ứng tuyển vị trí công việc tại địa điểm văn phòng như 

sau: 

 Tại VP HN: Tầng 5, Tòa nhà Viện công nghệ, Số 25 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, 

Đống Đa, Hà Nội. 

 Tại VP HCM: Tầng 2 tòa nhà Galaxy 9 Residence, Số 9 Nguyễn Khoái, Phường 1, 

Quận 4, Hồ Chí Minh 

V. NHẬN HỒ SƠ 

1. Thời gian nhận hồ sơ/CV: Từ ngày 15/03/2022 đến hết ngày 30/04/2022 

2. Ứng viên gửi hồ sơ theo một trong các phương thức sau: 

o Nộp qua Email: Hongkn@cybersoft.com.vn /admin@cybersoft.com.vn 

o Nộp hồ sơ trực tiếp : Tại Văn phòng Công ty. 

o Nộp qua website: www.cybersoft.com.vn 

VI.  LIÊN HỆ: 

 Ms Hồng – Bộ phận hành chính nhân sự 

 Tel: 0345. 941.674 

 E-mail: Hongkn@cybersoft.com.vn/admin@cybersoft.com.vn 
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