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Description

Employment Type
Nhân viên

Số lượng: 02 vị trí
Địa chỉ làm việc: Tòa nhà Detech Tower, số 8 Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy,
TP Hà Nội

Education
Tốt nghiệp đại học chính quy – Chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh,
Quản lý dự án, Quản lý logistics, Quản lý công nghiệp
Ưu tiên có kiến thức về supply chain, logistics

Experience

Skills

• Có th? ??c hi?u ti?ng
anh
• Thành th?o excel
Job Location
Hà Nội

Date posted
18/08/2018

1- 2 năm kinh nghiệm, ưu tiên có kinh nghiệm về logistics, triển khai phần
mềm, Business Analysis, BI, System Design, Product design, …

Responsibilities
Trước khi triển khai:
Làm việc với khách hàng để khảo sát nhu cầu, các vấn đề và thách
thức khách hàng gặp phải thông qua các workshop/bảng khảo sát/site
visit…
Phân tích và đánh giá các yêu cầu cũng như đưa ra các giải pháp khả thi
Xây dựng và quản lý dự án
Trong quá trình triển khai:
Phối hợp với team giải pháp để phát triển các giải pháp đáp ứng yêu cầu và
thách thức của khách hàng
Thực hiện việc triển khai tại hiện trường
Nắm bắt các đánh giá và khó khăn trong quá trình triển khai để kịp thời trao
đổi với team giải pháp
Huấn luyện và chuyển giao , đặc biệt khả năng quản lý các sự thay đổi trong
quá trình triển khai
Sau triển khai
Hỗ trợ khách hàng sau khi go-live
Xây dựng các improvement list để nâng cấp và mở rộng giải pháp
Tham gia vào quá trình phát triển và nâng cấp giải pháp tổng thể cùng với
team giải pháp
Phải trở thành chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp
logistics
Mỗi thành viên cũng là một người “bán” giải pháp của mình cho công ty
cũng như của công ty cho khách hàng

Qualifications
Có đam mê và hoài bão trong ngành logistics và supply chain
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Có tinh thần chiến đấu cao và khả năng di chuyển nhiều
Sẵn sàng theo đuổi tinh thần khởi nghiệp
Sẵn sàng làm việc cường độ cao
Có tư duy logic và hệ thống
Thích giao tiếp và truyền cảm hứng
Đam mê cung cấp giải pháp
Đam mê công nghệ thông tin và muốn làm thứ gì hay ho từ nền tảng
công nghệ là một lợi thế vượt trội
Có kiến thức về ngành supply chain và logistics là một lợi thế
Có kiến thức về CNTT là một lợi thế

Contacts

1. H? s? bao g?m:
• Th? ?ng tuy?n & CV
2. Th?i gian n?p h? s?:
• Nh?n h? s? ??n h?t ngày 31/8/2018
3. Hình th?c n?p h? s?:
?ng tuy?n tr?c tuy?n:
Qua trang web: gosmartlog.com
Qua email: my.tran@gosmartlog.com (Ms. My)
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