JD Nhân viên Giải pháp công nghệ
(Solution Consultant – IT product)
1. Mô tả công việc:
- Tham gia nghiên cứu thị trường về khách hàng và đối thủ cạnh tranh.
- Cung cấp thông tin, triển khai cung cấp dịch vụ giải pháp công nghệ.
- Quản lý thực hiện hợp đồng, đảm bảo chất lượng và thời gian.
- Quản lý giám sát, vận hàng dịch vụ Giải pháp Công nghệ.
- Quản lý chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp.
- Quản lý bảo trì, bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật của dịch vụ phụ trách.
- Phối hợp hoàn thành hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm dịch vụ.
2. Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Công nghệ thông tin.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm.
- Có năng lực Quản lý và Giám sát triển khai dự án Công nghệ thông tin.
- Có khả năng nghe nói đọc viết tiếng Anh mức khá.
- Có kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, khả năng làm việc nhóm tốt.
- Hợp tác, trung thực, chủ động, sáng tạo trong công việc.
- Thành thạo các phần mềm văn phòng/chuyên dụng.
3. Quyền lợi:
- Thu nhập: theo năng lực, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
- Thời gian làm việc: 08h – 16h30 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Nghỉ thứ 7, chủ nhật (trừ trường hợp
đột xuất cần tham gia).
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phục lợi tốt:
+ Làm việc theo Hợp đồng lao động, tham gia tổ chức công đoàn.
+ Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.
+ Công ty trang bị thêm bảo hiểm sức khoẻ PVI. Trang bị thêm bảo hiểm nhân thọ cho nhân sự
gắn bó lâu dài.
+ Tham gia du lịch hằng năm.
+ Khám sức khoẻ định kỳ hằng năm.
+ Cung cấp, hỗ trợ các điều kiện làm việc.
+ Tham gia các chương trình đào tạo.
+ Chế độ thưởng và thu nhập hấp dẫn.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển.
4. Địa điểm làm việc:
QTSC Building 1, Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12,
TP.HCM

