
 

 

 

NHÂN VIÊN IT CAO CẤP 

 PHỤ TRÁCH PHẦN MỀM, ỨNG DỤNG 

Điểm làm việc: TBS Logistics- Đường DT743, Tân Vạn, Bình Dương 

Thông tin công việc:  

Mô tả công việc: 

• Trực tiếp triển khai, giám sát hoạt động phần mềm mới (kho, bãi), thường xuyên cập nhật 
tình trạng hoạt động của hệ thống, phát hiện kịp thời các vấn đề và đưa ra những giải pháp 

khắc phục để đảm bảo phần mềm vận hành ổn định, theo đúng yêu cầu từ BLĐ 

• Chịu trách nhiệm đánh giá, tiếp nhận chuyển giao ( tài liệu, quy trình, giải pháp, vận hành 

hệ thống, đào tạo…) từ đơn vị tư vấn, đơn vị triển khai. 

• Có trách nhiệm nghiên cứu các chu trình vận hành, nắm vững các sản phẩm dịch vụ của 

Công ty, từ đó tư vấn cho Ban Giám Đốc về hệ thống và cải tiến hệ thống. 

• Giải quyết các vấn đề liên quan đến Bảo mật hệ thống mạng và thông tin của công ty ngăn 

chặn việc thất thoát dữ liệu thuộc tài sản của công ty. 

• Cài đặt các hệ thống phần mềm ( hệ điều hành, phần mềm ứng dụng..) cho các sever và 

máy con. 

• Đề xuất, riển khai các dự án mới nhằm nâng cao năng suất hoạt động của các Bộ phận 

khác; 

• Tham mưu cho Ban Giám Đốc xây dựng và triển khai kế hoạch về nền tảng công nghệ cho 

vận hành, phù hợp với xu hướng công nghệ trên thị trường và tập đoàn. 

Yêu cầu công việc: 
• Có kinh nghiệm hệ thống ứng dụng, phần mềm, điểm cộng nếu biết coding. 

• Ưu tiên người có kinh nghiệm triển khai với các hệ thống vận hành logistics (Kho,Bãi, 

Vận Tải..) 
• Có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm nghiên cứu triển khai về các giải pháp Quản trị tổng 

thể nguồn lực doanh nghiệp (ERP/SAP) 

• Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Logistics. 

• Trình độ Cao Đẳng CNTT trở lên. 

• Điểm cộng nếu có chứng chỉ Quản lý dự án (PMP) 

Quyền lợi: 
• Lương: thỏa thuận, có xe đưa rước từ TPHCM đến chỗ làm việc 

• Hỗ trợ cơm trưa, cơm tăng ca. 

• Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định. 

• Lương tháng 13 theo chính sách của công ty. 

• Du lịch nghỉ mát hàng năm. 

Liên hệ: 

Phòng HCNS, SĐT: 0274.3774.775 ext: 128 Hoặc email: tuyendung@tbslogistics.com 


