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Với hoài bão lớn của cả
đội ngũ Be Smart là trở
thành đơn vị cung cấp
nhân sự outsource mạnh
nhất và chất lượng nhất,
chúng tôi mong muốn
được hợp tác với những
bạn trẻ tâm huyết nhất,
sẵn sàng sát cánh cống
hiến để cùng xây dựng
Be Smart phát triển vững
mạnh

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG GIA NHẬP MẠNG LƯỚI
NHÂN TÀI CỦA BE SMART?

mailto:Hr@besmart.com.vn


TIÊN PHONG ỨNG DỤNG

MBBank
Mcredit
MBAL,…

Trí thuệ nhân tạo AI
Ngân hàng số Digital Bank
Hệ thống điện toán đám mây Google
Cloud
Ứng dụng Dynamic Key, EKYC, …. 
BIGDATA, DWH, ORS
BPM, CRM, CRA,.

Tham gia vào các Dự án lớn, các Tổ
chức lớn như

Cơ hội tiếp cận với những phát minh và
ứng dụng công nghệ thông tin mới nhất
thị trường:

Dù bạn là người hướng nội hay hướng
ngoại, nhút nhát hay mạnh dạn, dù bạn
đã có kinh nghiệm làm việc lâu năm hay
là sinh viên mới ra trường, chúng tôi sẽ
tận dụng điểm mạnh của bạn để phát
huy và giúp bạn cải thiện điểm yếu. 
Tại Be Smart, bạn hoàn toàn có thể
thoải mái trao đổi, tác nghiệp thỏa sức
sáng tạo, giúp bạn thể hiện được nhiệt
huyết, năng động và cảm xúc

       KỀ VAI SÁT CÁNH

Be Smart hiểu rằng một hệ thống quản
trị tốt thì cá nhân có thể tốt lên. Doanh
nghiệp muốn phát triển nhanh về qui mô
thì phải chuyên nghiệp hoá. Be Smart
lựa chọn các giải pháp quản trị hiện đại
nhất để chuẩn hóa phương thức quản lý
công việc, tối ưu mô hình quản lý và đo
lường hiệu suất của nhân viên

       TƯ DUY HỆ THỐNG

Be Smart thấu hiểu ngoài công việc và lộ
trình phát triển của bản thân, mỗi cá
nhân đều có một gia đình nhỏ cần chăm
lo. Do vậy, Be Smart đề xuất các chính
sách và chế độ đãi ngộ tốt nhất tới nhân
viên trong công ty để chu toàn cuộc
sống

       ĐÃI NGỘ XỨNG TẦM

VỀ BE SMART
Be Smart là doanh nghiệp chuyên về
phát triển sản phẩm và cung cấp dịch
vụ CNTT trong nước và nước ngoài.
Đến với Be Smart, bạn sẽ được cung
cấp các giải pháp và dịch vụ CNTT
chất lượng cao, chúng tôi không chỉ
thực hiện các dự án thuê ngoài mà
còn hợp tác với tư cách là đối tác để
đảm bảo bạn hoàn thành các mục tiêu
của mình
Điều khiến Be Smart khác biệt là
chúng tôi hợp tác rất chặt chẽ với
khách hàng, coi mọi dự án như đó là
dự án đầu tiên và cung cấp dịch vụ
khách hàng ở mức cao nhất



Mức LƯƠNG tháng UPTO $2000

Review năng lực TĂNG LƯƠNG 1 năm

2 lần

Lương tháng 13

BHYT, BHXH 2 tháng sau thử việc

Team Buildibg, Du lịch hằng năm

Quà tặng sinh nhật, lễ tết, người thân

Đào tạo Training on job. Làm việc tại

các dự án, các tổ chức lớn

CHẾ ĐỘ CHỈ CÓ
TẠI BE SMART

Thưởng thành tích 6 tháng

Thưởng thành tích năm

Thưởng “NÓNG”

QUYỀN LỢI CƠ BẢN

12 ngày nghỉ phép

01 ngày nghỉ sinh nhật

02 ngày nghỉ “DÀNH CHO CON"

5 ngày nghỉ NGUYÊN LƯƠNG với thâm

niên trên 2 năm

3 ngày nghỉ NGUYÊN LƯƠNG với thâm

niên trên 1 năm

100% KHÔNG nợ lương

100% Làm thêm giờ - Trả thêm tiền


