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I. GIỚI THIỆU CÔNG TY 

Tên công ty: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại và Dịch Vụ Song Ân 

Địa chỉ: 340/38 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp. HCM 

Điện thoại: 028.3996 9769  

Được thành lập từ năm 2009 đến nay, Ehis Song Ân đã tổ chức triển khai hệ sinh thái phần 

mềm quản lý y tế đến 5 tỉnh thành, hơn 30 bệnh viện và 300 trung tâm y tế phường xã, góp 

phần công sức vào công tác hiện đại hoá CNTT ngành y tế và bảo vệ con người 

Công ty TNHH SX TM và DV Song Ân là một trong những đơn vị hàng đầu hoạt động kinh 

doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt là sản xuất phần mềm quản trị bệnh viện . 

Từ năm 2009 đến nay, công ty với năng lực chuyên môn của mình đã thực hiện rất nhiều dự án 

cung cấp giải pháp quản lý bệnh viện, thi công, tư vấn giải pháp cho các công ty, xí nghiệp, cơ 

quan, đơn vị trên mọi miền đất nước. Trong đó có những công trình dự án mang tầm vóc lớn 

của quốc gia.  

Thông điệp từ Giám đốc   

Việt Nam đang trên đường phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường và hội nhập vào nền 

kinh tế quốc tế, việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và quản trị là một trong 

những mục tiêu ưu tiên hàng đầu của quốc gia. Nhiều dự án công nghệ thông tin trong các công 

ty, xí nghiệp, cơ quan, đơn vị, hệ thống thông tin quản trị trong các bệnh viện đang triển khai 

trên toàn quốc và việc xây dựng những hệ thống quản trị như thế là một nhu cầu hết sức cấp 

thiết.  

Đáp ứng lại các mục tiêu của quốc gia chúng tôi luôn muốn làm hết sức mình để góp phần vào 

công cuộc hội nhập quốc tế và đổi mới của đất nước. 

Sứ mệnh của chúng tôi 
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Là công ty hàng đầu trong lĩnh vực Cung cấp phần mềm quản lý bệnh viện, Công ty TNHH SX 

TM và DV Song Ân mang đến cho quý khách hàng, xã hội ngày càng nhiều giải pháp, sản 

phẩm góp phần tạo nên môi trường làm việc quản trị thông tin hiện đại, an toàn và chất lượng.  

Thông qua việc xây dựng niềm tin đối với khách hàng bằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ 

sau bán hàng, duy trì và phát triển mối quan hệ khách hàng, chúng tôi luôn mong muốn mang 

đến cho khách hàng những giải pháp tích hợp tốt nhất. Chúng tôi sẽ mang lại sự an toàn và tiện 

lợi trong hệ thống quản trị thông tin bệnh viện, các công ty, xí nghiệp, cơ quan, đơn vị... Chúng 

tôi cam kết mang đến cho khách hàng sản phẩm tốt, xuất sứ rõ ràng, giá cả hợp lý, bảo hành, 

bảo trì đúng thõa thuận, chăm sóc tận tâm.  

Không ngừng hoàn thiện và vươn lên, Công ty TNHH SX TM và DV Song Ân luôn đem đến 

cho quý khách hàng sự hài lòng và tin tưởng hơn nữa vào những hoạt động kinh doanh của 

mình. 

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

1. WINFORM APP .NET DEVELOPER 

-  ố  ư ng: 3 ngư i    

-  ố  ư ng thực tập: 5 ngư i   

- Mô tả công  iệc: 

 Tham gia phát triển các hệ thống ứng dụng Win Form trên nền tảng .NET 

Framework (C#); 

 Tham gia vào các dự án phát triển phần mềm Quản lý bệnh viện, làm việc, phối hợp 

trong việc theo nhóm dưới sự phân công của quản lý dự án. 

 Có khả năng xây dựng các Web Services và kết nối; 

 Sửa chữa nâng cấp hệ thống, phát triển các yêu cầu bổ sung tính năng phần mềm. 

 Báo cáo tiến độ hằng ngày, hằng tuần cho trưởng nhóm 

 Tham gia khảo sát yêu cầu của khách hàng, ghi nhận và đề xuất giải pháp kỹ thuật 

khả thi; 

- Yêu    : 

 Tốt nghiệp ĐH, CĐ chuyên ngành công nghệ phần mềm. 

 Thành thạo ngôn ngữ C#, Winform. 



http://ehis.vn 

 

3 

 Thành thạo về Crystal report. 

 Thành thạo CSDL: Oracle, Sql Server. 

 Có kinh nghiệm sử dụng các Components bên thứ 3: DevExpress, ComponentOne, 

Telerik; 

 Tuy duy logic tốt; 

 Có khả năng trình bày vấn đề một cách rõ ràng, cụ thể với các số liệu dẫn chứng thực 

tế; 

 Tính cách cởi mở, cẩn thận trong công việc; 

 Tác phong và trách nhiệm cao với công việc; 

 Khả năng đọc hiểu tiếng Anh, khả năng tự học nắm bắt kỹ thuật mới nhanh. 

 Sinh viên mới ra trường có thể ứng tuyển vào vị trí này. 

2. VỊ TRÍ WEB DEVELOPER 

-  ố  ư ng: 5 ngư i  

-  ố  ư ng thực tập: 5 ngư i  

- Mô tả công  iệc: 

 Cùng Team tham gia vào các dự án phần mềm của công ty . 

 Nâng cấp và bảo trì các website và hệ thống phần mềm nội bộ của công ty. 

 Sửa chữa nâng cấp hệ thống, phát triển các yêu cầu bổ sung tính năng phần mềm. 

 Báo cáo tiến độ hằng ngày, hằng tuần cho trưởng nhóm 

 Tham gia khảo sát yêu cầu của khách hàng, ghi nhận và đề xuất giải pháp kỹ thuật 

khả thi. 

- Yêu    : 

 Tốt nghiệp ĐH, CĐ chuyên ngành công nghệ phần mềm. 

 Có kiến thức về lập trình hướng đối tượng. 

 Thành thạo C#, Entity Framework, HTML, CSS, Bootstrap, Javascript, jQuery, 

AngularJS. 

 Thành thạo về Crystal report. 

 Thành thạo CSDL: Oracle, Sql Server. 

 Có kinh nghiệm sử dụng các Components bên thứ 3: DevExpress, ComponentOne, 

Telerik; 

 Tuy duy logic tốt; 
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 Có khả năng trình bày vấn đề một cách rõ ràng, cụ thể với các số liệu dẫn chứng thực 

tế; 

 Tính cách cởi mở, cẩn thận trong công việc; 

 Tác phong và trách nhiệm cao với công việc; 

 Kỹ năng giao tiếp tốt; 

 Khả năng đọc hiểu tiếng Anh, khả năng tự học nắm bắt kỹ thuật mới nhanh. 

 Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về lập trình web. 

 Sinh viên mới ra trường có thể ứng tuyển vào vị trí này. 

3.  HẾ ĐỘ VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ 

 Được đóng BHYT, BHXH, BHTN. 

 Được tổ chức sinh nhật hàng năm 

 Được hưởng lương tháng thứ 13, tháng thứ 14, thưởng lễ tết trong năm, kết thúc dự 

án. 

 Mỗi năm được nghỉ mát 01(một) lần trong nước từ 3(ba)-5( năm) ngày. 

 Được nghỉ chiều thứ 7 (bảy) và chủ nhật hàng tuần. 

 Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật. 

 Được đào tạo các khóa học phục vụ cho nhu cầu công việc.  

 Mức lương: thỏa thuận 

HỒ  Ơ GỒM: 

 01 giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học 

 01 CV xin việc, 01 chứng minh nhân dân. 

 Giấy Khám Sức Khỏe còn hiệu lực. 

 Sơ yếu lý lịch 

 Chúng tôi sẽ liên lạc với các ứng viên có CV đạt yêu cầu qua email và điện thoại. 

LIÊN HỆ NỘP HỒ  Ơ: 

 Mr. Cường   ĐTDD: 0939 976 397                Email:  nhansu@ehis.vn 

 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại và Dịch Vụ Song Ân 

 Địa chỉ : 340/38 Quang Trung, phường 10, quận GòVấp, Tp HCM. 

 Điện thoại: 08.3996 9769-107                                Website: www.ehis.vn 


