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DiCentral Vietnam Company, Ltd. 

Tel: +84 83 547 3000       Fax:  +84 83 827 3600 

139 Pasteur Street, Ward 6, District 3, HCMC, Vietnam 

www.dicentral.com  

 

Số: 01/2015/CV-DIC                                      TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2015 

CÔNG VĂN THÔNG BÁO  

NHẬN THỰC TẬP SINH NĂM 2015  
 

Kính gửi:  -     BAN GIÁM HIỆU 

- TRƯỞNG KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Trước hết, Công ty TNHH DiCentral Việt Nam (DiCentral) xin gửi lời kính chúc sức khỏe 

và thịnh vượng đến Ban Giám Hiệu, Trưởng khoa Quản lý Công nghiệp và toàn thể Quý thầy/ 

cô trường Đại Học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh. 

DiCentral là công ty đa quốc gia có trụ sở chính tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. DiCentral là 

công ty công nghệ chuyên cung cấp các dịch vụ về Quản lý tổng thể nguồn lực doanh nghiệp 

(ERP), Quản lý chuỗi cung ứng (SCM), Quản lý dịch vụ hậu cần (Logistics), Quản lý phân 

phối (DMS) và đặc biệt DiCentral là một trong 3 nhà cung cấp các dịch vụ xử lý trao đổi dữ 

liệu điện tử (EDI) hàng đầu trên thế giới. DiCentral còn là đối tác chiến lược, đối tác vàng về 

phát triển ứng dụng và là ISV (Independent Software Vendor) duy nhất của Microsoft tại Việt 

Nam. 

Hiện nay, DiCentral có hơn 500 chuyên viên làm việc tại 10 văn phòng trên toàn thế giới 

(tại Việt Nam có 02 văn phòng tại HCM và Đà Nẵng với hơn 200 nhân viên), quản lý và phục 

vụ cho hơn 25.000 khách hàng ở 21 quốc gia. 

Với sự phát triển ngày càng nhanh chóng, DiCentral có kế hoạch xây dựng đội ngũ chuyên 

viên tư vấn triển khai giải pháp ERP trong tương lai. Vì vậy, bằng Công văn này, DiCentral xin 

gửi đến Quý thầy cô nhu cầu nhận thực tập sinh cho bộ phận Tư vấn - Triển khai Microsoft 

Dynamics ERP trong năm 2015 như sau: 

- Số lượng: 04 người (full-time) cho vị trí tập sự để trở thành chuyên viên tư vấn triển 

khai Microsoft Dynamics ERP. 

- Yêu cầu chung: 

o Sinh viên thuộc hệ đại học hoặc cao học khoa Quản lý công nghiệp, trường Đại học 

Bách Khoa 

o Đọc viết và giao tiếp tốt tiếng Anh 

o Có định hướng nghề nghiệp sau này làm chuyên viên tư vấn Quản lý sản xuất, 

Quản lý kho vận, chuỗi cung ứng hay Quản lý tài chính 

o Có kiến thức chuyên sâu về tài chính sẽ là một lợi thế 

 

  

http://www.dicentral.com/
http://www.dicentral.com/


Trang 2/ 2 
 

 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ/hoặc CV xin gửi về địa chỉ sau: 

o Người liên hệ: Ms. Sương Trần 

o Điện thoại: +84 8 3547 3000 (ext: 2001) 

o Di động: 0122 913 9737 

o Email: suongtran@dicentral.com 

 

Mong nhận được sự hỗ trợ từ Quý nhà trường. 

Xin chân thành cám ơn. 

Trân trọng. 

 

        GIÁM ĐỐC HÀNH CHÁNH 

   

Nơi nhận:           

- Như trên 

- Lưu HC-NS 

                                                                                                                             

                                                 HUỲNH NGỌC PHƯỢNG 
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