TUYỂN DỤNG
CHUYÊN VIÊN TRIỂN KHAI
PHẦN MỀM Y TẾ

chuẩn hóa thao tác
người sử dụng trên phần mềm.

- Mức lương lên tới 15 triệu + thưởng theo dự án.
- Trợ cấp học việc trong những tháng học việc đầu.
- Thưởng các ngày lễ, Tết trong năm.
- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
- Hỗ trợ chi phí đi lại, nhà ở khi đi công tác.

- Được tiếp xúc và phát triển phần mềm quản lý Bệnh Viện hàng đầu cả
nước về tính năng và sự ưu việt
- Trở thành những chuyên viên phát triển công nghệ số hóa cho các cơ sở y
tế, cơ sở khám chữa bệnh, bệnh viện là cơ hội lâu dài cho bản thân với
mức thu nhập tuyệt vời.

LỜI NGỎ:

LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ M3SOFT
VIỆT NAM
Đ/C: Khu 4, Xã Hà Thạch, Thị xã Phú Thọ,
Phú Thọ

Mr.Linh:
SĐT:0398.198.998/nguyenlinhcntt@gmail.com
Mr.Khiêm:
SĐT:0948.612.163/khiemptcc@gmail.com

Chuẩn bị sẵn tinh thần để thay đổi bản thân.
Chuẩn bị sẵn tư duy để thay đổi công nghệ.
Chuẩn bị sẵn để đột phá.

+ Yêu thích và am hiểu về công nghệ thông tin,
tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chấp nhận sinh
viên năm cuối, mới ra trường.
+ Uu tiên các chuyên ngành công nghệ thông
tin, hệ thống thông tin quản lý / quản trị công
nghiệp / quản trị kinh doanh / Khoa học máy
tính/ Điều dưỡng / Y sĩ thành thạo quy trình
bệnh viện…
+ Máy tính: Thành thạo (Kết nối máy in, mạng,
nâng cấp phiên bản, MS Office…)
+ Có khả năng tư duy hệ thống tốt.
+ Có khă năng truyền đạt rõ ràng, tinh thần
trách nhiệm cao.
+ Nhanh nhẹn, hoạt bát, chủ động trong công
việc.
+ Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo
lại từ đầu.
+ Có thể đi công tác dài ngày, đi các tỉnh.
+ Có máy tính xách tay.
+ Ưu tiên những người có kinh nghiệm về
CNTT, triển khai các giải pháp phần mềm cho
doanh nghiệp…
- Tuổi: 20-30.
- Giới tính: Nam.
-Thời gian: Toàn thời gian.

