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TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN  

LÀM PHIM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM 
  

Thông tin công ty: Công ty Cổ phần MISA được thành lập từ năm 1994, là doanh nghiệp sản xuất và cung 

cấp phần mềm quản lý cho doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp. MISA có trụ sở chính tại Hà Nội 

và 05 văn phòng tại: Hà Nội, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, Tp.Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Luôn nằm trong Top 5 

các doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam, MISA đã nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; UBND 

thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh cùng nhiều giải thưởng có giá trị khác như Giải sao Khuê; Bitcup – Giải 

sản phẩm ưa chuộng nhất; Giải thưởng CNTT truyền thông Việt Nam. Giá trị lớn nhất mà MISA tự hào có 

được không phải là máy móc, đất đai mà chính là con người, với quy mô hơn 600 nhân viên, MISA là một 

môi trường làm việc hết sức trẻ trung, năng động và cơ hội thăng tiến cao. 

1. Số lượng: 01 

2. Mô tả công việc 

  Tạo ra các đoạn phim hướng dẫn sử dụng phần mềm của MISA. 

3.Yêu cầu công việc 

 Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên 

 Giọng nói chuẩn miền Bắc, không nói ngọng, nói lắp. Có chất giọng tốt và truyền cảm. 

 Nhanh nhẹn, cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc 

 Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm dựng phim. 

 

4.Đãi ngộ 

 Thu nhập không dưới 10 triệu đồng/tháng 

Được đánh giá xem xét điều chỉnh lương 2 lần/năm 

 Đóng bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật, khám sức khỏe định kỳ hàng năm 

Được tham gia các khóa đào tạo tại Công ty và đào tạo bên ngoài  

 Cơ hội tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, giải trí: MISA's Got Talent, 

MISA Idol, CLB bóng đá, cầu lông,... 

5. Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2016 

6. Nộp hồ sơ theo link: 

https://misajsc.amis.vn/Job/RecruitmentDetail.aspx?RecruitmentID=ec452057-df74-4b94-

a4f8-253418cad33b 

7. Thông tin liên hệ 
Ms. Nguyễn Xuân Lan – Trung tâm Phát triển phần mềm 

Mobile: 093 452 9496  

Email: hr@software.misa.com.vn 
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VIẾT TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM  

 
Thông tin công ty: Công ty Cổ phần MISA được thành lập từ năm 1994, là doanh nghiệp sản xuất và cung 

cấp phần mềm quản lý cho doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp. MISA có trụ sở chính tại Hà Nội 

và 05 văn phòng tại: Hà Nội, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, Tp.Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Luôn nằm trong Top 5 

các doanh nghiệp CNTT tại Việt Nam, MISA đã nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; UBND 

thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh cùng nhiều giải thưởng có giá trị khác như Giải sao Khuê; Bitcup – Giải 

sản phẩm ưa chuộng nhất; Giải thưởng CNTT truyền thông Việt Nam. Giá trị lớn nhất mà MISA tự hào có 

được không phải là máy móc, đất đai mà chính là con người, với quy mô hơn 600 nhân viên, MISA là một 

môi trường làm việc hết sức trẻ trung, năng động và cơ hội thăng tiến cao. 

1.Số lượng: 01 

2.Mô tả công việc 

    Viết các tài liệu hướng dẫn  cho người dụng sử dụng các phần mềm của MISA biết cách 

cài đặt và khai thác sản phẩm. 

3.Yêu cầu công việc 

 Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên  

 Tư duy logic tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc 

 Kỹ năng viết tài liệu tốt: trong sáng, ngắn gọn, đầy đủ, cẩn thận 

 Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm viết hoặc tra cứu các tài liệu hướng dẫn sử dụng phần 

mềm 

 Sử dụng công cụ tin học văn phòng thành thạo. 

 

4.Đãi ngộ 

 Thu nhập không dưới 10 triệu đồng/tháng 

Được đánh giá xem xét điều chỉnh lương 2 lần/năm 

 Đóng bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật, khám sức khỏe định kỳ hàng năm 

Được tham gia các khóa đào tạo tại Công ty và đào tạo bên ngoài  

 Cơ hội tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, giải trí: MISA's Got Talent, 

MISA Idol, CLB bóng đá, cầu lông,... 

5. Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2016 

6. Nộp hồ sơ theo link: 

https://misajsc.amis.vn/Job/RecruitmentDetail.aspx?RecruitmentID=2f62a033-6b66-44e7-aabb-

5688426b356f 

7. Thông tin liên hệ 
Ms. Nguyễn Xuân Lan – Trung tâm Phát triển phần mềm 

Mobile: 093 452 9496  

Email: hr@software.misa.com.vn 
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