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Tổng quan về KPMG 
 
KPMG được thành lập tại Việt Nam từ năm 1994 với văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà 
Nẵng. 
KPMG được Bộ Tài chính và VACPA công nhận là công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam, dẫn đầu về 
doanh thu, số lượng khách hàng và số lượng kiểm toán viên đạt chuẩn. 
Hiện nay, với hơn 1,700 chuyên viên, KPMG là một trong những công ty cung cấp dich vụ chuyên nghiệp 
lớn nhất tại Việt Nam với số lượng lớn các khách hàng quốc tế cũng như khách hàng trong nước. 
 
Mô tả công việc: 
 
• Tham gia khảo sát yêu cầu, phân tích các quy trình nghiệp vụ nhân sự của khách hàng. 
• Xây dựng tài liệu nghiệp vụ dựa trên kết quả khảo sát. 
• Thực hiện vận hành, chạy thử, đánh giá mức độ phù hợp của phần mềm đối với các yêu cầu của khách 

hàng. 
• Tham gia đào tạo và chuyển giao phần mềm cho khách hàng. 
• Hướng dẫn, hỗ trợ người dùng vận hành hệ thống, kiểm tra kết quả vận hành. 
• Hỗ trợ khách hàng trong quá trình vận hành và sử dụng hệ thống. 
 
Yêu cầu công việc: 
 
• Tốt nghiệp / Sinh viên năm cuối chuyên ngành về Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin. 
• Thành thạo tin học văn phòng. 
• Ưu tiên có kiến thức về phần mềm ERP, triển khai phần mềm ERP.  
• Ưu tiên có khả năng sư phạm. Giao tiếp tốt, tự tin. 
• Có tinh thần học hỏi, siêng năng, nhanh nhẹn, năng động, trung thực và tinh thần cầu tiến. 
 
Phúc lợi: 
 
• Thưởng kết quả kinh doanh cuối năm. 
• Salary review 01 năm 01 lần. 
• Tháng lương thứ 13. 
• Chế độ bảo hiểm Aon Lite. 
• Đóng bảo hiểm full lương cho người lao động. 
• Cơ hội làm dự án quy mô lớn và dự án nước ngoài. 
• Được đào tạo và định hướng nghề nghiệp với team dự án. 

 
• Gửi hồ sơ qua địa chỉ email của KPMG: vnrecruiting@kpmg.com.vn với tiêu đề [KPMG] – ERP 

Consulting – Full name. 
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