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Thông tin 

chung

 Công ty Cổ phần giải pháp Cảng và Hậu cần 

 PORTLOGICS  - PLC

 Trụ sở chính: Tp. HCM và 2 chi nhánh tại Hải Phòng và 
Đà Nẵng

 Hoạt động trên 12 năm (từ năm 2010)

 Chuyên trong lĩnh vực CNTT: thiết kế, phát triển và 
cung cấp dịch vụ triển khai các giải pháp phần mềm ứng 
dụng kinh doanh khai thác cảng – kho - bãi

Website: https://www.portlogics.com.vn
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2 Giải pháp

 Các giải pháp phần mềm kinh doanh khai thác Cảng –

Kho – Bãi:

Quản lý khai thác cảng container PL-TOS

Quản lý khai thác cảng tổng hợp PL-COS

Quản lý khai thác kho PL-WMS

Các giải pháp giao dịch trực tuyến và số hóa 
(eInvoice, eDO. ePORT, eCustom, ePayment, eEIO)

 Các phần mềm quản trị doanh nghiệp:

Quản lý kế toán & tiền lương PL-FS

Bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện kỹ thuật PL-
PMS
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3
Kinh 

nghiệm

 12 cảng sử dụng phần mềm PL-TOS RTC khai thác cảng container 

từ 200.000TEUs/năm đến 1.2 triệu TEU/năm.

 8 bãi container sử dụng PL-TOS ODCY về quản lý Depot/ICD

 3 Trung tâm logistics/cảng sử dụng giải pháp PL-WMS. bao gồm 

kho CFS, Ngoại quan kho Phân phối

 5 cảng tổng hợp sử dụng giải pháp PL-COS

 26 cảng – kho – bãi sử dụng giải pháp PL-CEM kết nối Hải quan 

trao đổi dữ liệu giám sát Hải quan điện tử (VASSCM)

 8 công ty cảng & dịch vụ logistics cùng 20 chi nhánh sử dụng giải 

pháp PL-FS về kế toán & tính lương

 Kinh nghiệm vùng miền với khách hàng trải dài cả 4 khu vực: Bắc, 

Trung, HCM & Đông Nam bộ, Tây Nam Bộ.
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Môi 

trường 
làm việc

 Số hóa đầy đủ các công đoạn của quy trình sản xuất – phát triển 

và triển khai giải pháp phần mềm

 Làm việc trên tinh thần đội nhóm

 Địa điểm làm việc tùy chọn tại 3 nơi: Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải 

phòng

 Phương thức làm việc linh động: kết họp on-line và off-line

 Thời gian làm việc linh động

 Có nhân sự hướng dẫn đào tạo để hội nhập và phát triển

 Quan điểm lãnh đạo cởi mở, lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của 

nhân viên, chấp nhận các quan điểm khác nhau

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC & CHÍNH 
SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC
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Chính 
sách 

thu hút
nguồn
nhân 
lực

 Trọng dụng nhân tài

 Tạo điều kiện thăng tiến và phát triển bằng các chính sách 

hổ trợ thỏa đáng

 Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân viên

 Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về bảo hiểm và phúc lợi theo

đúng pháp luật

 Lương, thưởng và thu nhập thỏa đáng

 Gắn kết lâu dài với nhân viên

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC & CHÍNH 
SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC



Stt Vị trí Mô tả

1
Lập trình viên 

phần mềm 
ứng dụng

Mô tả công việc: Thiết kế vật lý, lập trình, kiểm tra và tài 

liệu hóa các Web Apps và Mobile Apps.. 

 Đối tượng: Sinh viên sắp tốt nghiệp hoặc vừa tốt 

nghiệp.

 Ngành nghề đào tao: Bất kỳ ngành nghề nào của 

khoa Công nghệ thông tin có đào tạo, miễn là đam 

mê lập trình.

 Số lượng tuyển dụng; 10-15 lập trình viên

CÁC VỊ TRÍ CẦN TUYÊN DỤNG
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Chuyên viên 
triển khai giải 

pháp phần 
mềm

Mô tả công việc: Thu thập và đặc tả yêu cầu, phân 

tích nghiệp vụ, kiểm tra/cài đặt/đào tạo giải pháp 

phần mềm, hỗ trợ người sử dụng

 Đối tượng: Sinh viên sắp tốt nghiệp hoặc vừa tốt 

nghiệp.

 Ngành nghề đào tao: Bất kỳ ngành nghề nào của 

khoa Công nghệ thông tin có đào tạo, miễn là có tố

chất giao tiếp tốt, tư duy và phân tích tổng hợp tốt.

 Số lượng tuyển dụng; 5-10 chuyên viên

CÁC VỊ TRÍ CẦN TUYÊN DỤNG
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3
Thực tập 

sinh

 Thực tập ở vị trí lập trình viên hoặc triển khai giải pháp 

phần mềm

 Đối tượng: Sinh viên năm 3 và năm cuối

 Chế độ thực tập: Phụ cấp cơm trưa và đi lại (80K/ngày)

 Công ty bố trí người hướng dẫn thực theo nhóm từ 3-5 

sinh viên

 Số lượng tiếp nhận thực tâp: 10 sinh viên / đợt

 Địa điểm thực tập: Tp. Hồ Chí Minh

CÁC VỊ TRÍ CẦN TUYÊN DỤNG
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1
Hồ sơ 

tuyển dụng

 Đơn xin việc (đối với tuyển dụng): ghi rõ nguyện vọng, 

vị trí tuyển dụng và e-mail/số điện thoại liên lạc.

 Đơn đăng ký thực tập (đối với thực tập sinh): ghi rõ vị trí

thực tập và e-mail/số điện thoại liên lạc.

 Lý lịch sinh viên

 1 ảnh 4 x 6

 Giấy khám sức khỏe

 Bản sao Bằng tốt nghiệp (nếu có)

 Bản sao Bảng điểm các năm học

 Bản sao CMND/Căn cước công dân

THỦ TỤC TUYÊN DỤNG
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2
Phương 

thức nhận 
hồ sơ

 Scan hồ sơ và gửi về e-mail:

• tuyendung@portlogics.com.vn

 Hoặc gửi bưu điện về địa chỉ sau:

• Phòng tổ chức nhân sự

• Cty CP Giải pháp Cảng và Hậu cần

• Số 31/10 Tân Trụ, Phường 15, Quận Tân Bình, 

Tp.HCM

THỦ TỤC TUYÊN DỤNG
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3
Lịch tuyển 

dụng

 Thời hạn nhận hồ sơ:

• Đợt 1: đến hết ngày 31/05/2022

• Đợt 2: đến hết ngày 30/06/2022

 Người phụ trách tiếp nhận sồ sơ và giải đáp thắc mắc

• Cô Nguyễn Thị Kim Dung, Phó giám đốc

• Dung.nguyen.duoc86@gmail.com

• ĐT: 0932627186

THỦ TỤC TUYÊN DỤNG


