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1. Khái Quát
là công ty đầu tiên và duy nhất tại Việt
Nam chuyên tuyển dụng và cung cấp nguồn nhân lực Công
Nghệ Thông Tin và Viễn Thông (gọi tắt CNTT) từ các chức
danh cao cấp như Tổng Giám Đốc (các tập đoàn CNTT), Giám
Đốc CNTT, Trưởng Dự Án, … đến các vị trí cấp thấp như: kỹ
sư hệ thống, kỹ sư phần mềm, lập trình viên, …
Chúng tôi rất vinh dự gửi đến Quý Khách hàng những dịch vụ
độc đáo, ưu việt nhất và đặc biệt chưa từng có mặt tại Việt Nam,
đó chính là dịch vụ “Chuyên cung cấp nguồn nhân lực Công
Nghệ Thông Tin” cho các công ty đa quốc gia, tổ chức chính
phủ, … trên cả hai thị trường Việt Nam và Quốc tế.
có sứ mệnh cao cả là làm cầu nối giữa thị trường Công Nghệ Thông Tin đa dạng và yêu
cầu ngày càng khắt khe với các ứng viên CNTT đầy năng lực và nhiệt huyết nhằm đẩy nhanh hơn nữa tốc độ
phát triển CNTT tại Việt Nam và Quốc tế, đặc biệt lúc chúng ta vừa gia nhập tổ chức WTO với đầy cơ hội và
thách thức.
sở hữu trên 70,000 (bảy mươi ngàn) ứng viên CNTT với các trình độ chuyên môn khác
nhau, đồng thời cập nhật thêm hàng trăm ứng viên mới mỗi tuần. Chúng tôi đã và đang cung cấp dịch vụ “Tư
Vấn & Tuyển Dụng nhân sự CNTT” cho gần 12,000 (mười hai ngàn) công ty lớn, nhỏ đang hoạt động tại
Việt Nam và nước ngoài.
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2. Ngành Độc Quyền Của Rồng Châu Á
Cung cấp dịch vụ độc đáo, ưu việt nhất và chưa từng có tại Việt Nam:
1. Tuyển dụng nhân sự ngành CNTT:
Rồng Châu Á được sinh ra duy nhất là để cung cấp cho Quý Khách hàng
những ứng viên Việt xuất sắc và đầy nhiệt huyết trong ngành CNTT.
Chúng tôi đáp ứng mọi nhu cầu của Quý Khách theo cách rất riêng biệt. bằng
cách chú trọng đến 2 kỹ năng cơ bản khi tuyển chọn ứng viên:
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1. Kỹ năng chuyên môn - Nhân tố “Cứng”: Chúng tôi kiểm tra chặt
chẽ năng lực CNTT: Phần cứng, Phần mềm, Hệ thống, Hệ điều hành,
Trình ứng dụng, Cơ sở dữ liệu, Ngôn ngữ lập trình, …
2. Kỹ năng “Phi chuyên môn” – Nhân tố “Mềm”: Chúng tôi đặt chỉ
tiêu “Phi chuyên môn” quan trọng không kém năng lực chuyên môn.
Các kỹ năng “mềm” bao gồm: kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng
quản lý dự án, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, kỹ năng lãnh đạo, …
Điều này đặc biệt quan trọng cho các vị trí cao cấp như Tổng Giám
Đốc, Giám Đốc dự án, Giám đốc CNTT, … Trong khi tuyển chọn và
sàng lọc, chúng tôi cũng chú trọng đến “Văn Hóa Doanh Nghiệp” và
“Văn Hóa bộ phận CNTT” của Quý Khách nhằm đặt “Đúng người
đúng chổ” để tạo sự cộng tác lâu dài.
2. Đào tạo các chuyên gia CNTT về kỹ năng “Cứng” và kỹ năng “Mềm”:
Trong một số trường hợp, các tổ chức đã có đội ngũ CNTT, tuy nhiên chưa phát huy hết vai trò và khả năng
CNTT của mình. Chúng tôi có thể cung cấp các khóa huấn luyện về kỹ năng chuyên môn cũng như các kỹ
năng “Mềm” theo nhu cầu đặc thù riêng biệt của Quý Khách nhằm giúp đội ngũ này đạt hiệu quả tối đa. Tất
cả các khóa học đều được thiết kế, xây dựng riêng cho từng doanh nghiệp để đạt được kết quả cao nhất.

3. Nét Độc Đáo Riêng Biệt & Nổi Trội
1. Rồng Châu Á chỉ và chỉ cung cấp những ứng viên liên quan đến
ngành Công Nghệ Thông Tin và Viễn Thông.
2. Chúng tôi phân khúc thị trường duy nhất trên lãnh vực CNTT và Viễn
Thông, do vậy, chúng tôi có đủ năng lực, tiềm lực và độ chuyên sâu
để thấu hiểu từng nhu cầu nhỏ nhất của Quý Khách hàng và biết cặn
kẽ “năng lực” và “cá tính” từng ứng viên của chúng tôi.
3. Rồng Châu Á là Công ty đầu tiên và duy nhất có mặt tại Việt Nam
chuyên về lãnh vực cung cấp nhân lực ngành CNTT và viễn thông.
4. Rồng Châu Á sở hữu những mối quan hệ rộng lớn với:
a. Các tổ chức đào tạo và huấn luyện CNTT trong nước và
quốc tế như: hệ thống Đại học quốc gia, các Trường đại học Quốc tế, các Trung Tâm đào tạo
CNTT, các Hiệp hội và các Câu lạc bộ CNTT, …
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b. Các ứng viên CNTT: Chúng tôi luôn trực tuyến với cộng đồng CNTT và những ứng viên
sáng giá nhất, nhì của Việt Nam về CNTT trong những lãnh vực cực kỳ hiếm như SAP,
ERP, Security, Sales, … nhờ vào các mối quan hệ đặc biệt và lâu năm của chúng tôi.
Đây chính là tài sản quý báu cho doanh nghiệp có nhu cầu khắt khe về tuyển dụng các nhân
viên hàng đầu về CNTT của Việt Nam.
5. Chúng tôi tinh chỉnh từng yêu cầu nhỏ nhất của Khách hàng để hiểu rõ hoạt động kinh doanh và nhu
cầu của Quý vị nhằm tìm ra các ứng viên thích hợp nhất cho Quý Doanh nghiệp.
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6. Sáng lập viên đồng Chủ tịch công ty Rồng Châu Á đã có hơn 14 năm kinh nghiệm trong lãnh vực
CNTT với các tổ chức đa quốc gia nổi tiếng nhất, nhì thế giới trong các nghành công nghiệp khác
nhau và đã đạt rất nhiều giải thưởng Quốc tế về CNTT tại Việtnam và nước ngoài… Hơn thế nữa,
thành viên Hội đồng quản trị Rồng Châu Á đều có những thành tích xuất sắc về lãnh vực CNTT và
Nhân sự trên 10 năm, do vậy, chúng tôi hoàn toàn thấu hiểu từng khó khăn mà một doanh nghiệp có
thể gặp phải từ khía cạnh nhân sự CNTT và có những giải pháp hữu hiệu nhất cho Quý Khách hàng.

4. Sứ Mệnh, Tầm Nhìn, Phương Châm Hoạt Động
Sứ Mệnh tối cao của chúng tôi là làm cầu nối giữa thị trường Công Nghệ Thông Tin phát triển đa dạng và
yêu cầu ngày càng khắt khe với các ứng viên CNTT đầy năng lực và nhiệt huyết nhằm đẩy nhanh hơn nữa
tốc độ phát triển ngành CNTT một cách hiệu quả nhất tại Việt Nam và Quốc tế, bằng việc cung cấp “Giải
pháp tổng thể - Con Người và giải pháp” cho Quý Doanh nghiệp, đặc biệt trong lúc chúng ta vừa gia nhập
WTO với đầy cơ hội và thách thức.
Tầm Nhìn: Chúng tôi là “Nhà Phân Phối Độc quyền Nhân sự CNTT” tại Việt Nam. Chúng tôi là “Đầu
Ra” tuyệt vời của các tổ chức giáo dục, đào tạo CNTT và đồng thời, chúng tôi cũng là “Đầu Vào” lý tưởng
và đáng tin cậy cho các tổ chức có nhu cầu nhân sự CNTT.
Phương châm Hoạt Động: Chúng tôi chú trọng đến 3 yếu tố tối quan trọng: “Chất lượng dịch vụ”, “Sự hài
lòng của Khách hàng” và “Tính sáng tạo trong Kinh doanh”. Chúng tôi mang đến các giải pháp có tính
độc đáo vượt trội và khác biệt nhất cho từng Khách hàng và chúng tôi luôn quan tâm và lắng nghe từng ý
kiến phản hồi.
Các giải pháp có tính độc đáo vượt trội và khác
biệt nhất mà các đối thủ khác chưa từng nghĩ đến.

Creativity

Quality

Customer
Satisfaction

Bảo đảm chất lượng dịch vụ tốt
nhất mang đến cho từng Khách hàng
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5. Lời khuyên cho Quý Doanh Nghiệp – Nhà Tuyển Dụng
Công Nghệ Thông Tin ngày nay được xem là
một trong những công cụ cạnh tranh hiệu quả
nhất mà các tổ chức thường dùng để đánh bại
đối thủ. Để đạt được sứ mệnh tối quan trọng
này, Quý Khách hàng phải sở hữu một đội ngũ
CNTT thật hùng mạnh.
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Vì vậy, nếu Quý Doanh nghiệp:
1. Hiện đang có nhu cầu tuyển dụng nhân
sự CNTT: hãy liên hệ ngay với chúng tôi
để được cung cấp những ứng viên giỏi và
phù hợp nhất cùng với các chính sách giá
và chương trình ưu đãi đặc biệt cho Quý
Doanh nghiệp.

2. Hiện chưa có nhu cầu tuyển dụng nhân sự CNTT: Xin vẫn vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thể
được tư vấn những giải pháp tốt nhất cho kế họach phát triển nhân lực CNNT của Quý Doanh Nghiêp:
bao gồm việc hoạch định chiến lược nhân sự CNTT, cơ sở Hạ tầng CNTT, tư vấn về giải pháp tổng thể
(phần cứng, phần mềm, …) nhằm giúp Quý doanh nghiệp có sự chuẩn bị khởi đầu thật tốt.

6. Lợi Ích Khi Ký Kết Với Rồng Châu Á
Rồng Châu Á giúp Quý Doanh nghiệp:
1. Tiết kiệm Thời gian, Chi phí và Tiền bạc bằng cách giảm thiểu
các nỗ lực tuyển dụng thông qua việc cung cấp các ứng viên sáng
giá nhất từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi.
2. Giảm Áp lực và gánh nặng trong việc sàng lọc và kiểm tra trình
độ kỹ thuật CNTT.
3. Tìm các “ứng viên gần như không thể có trên thị trường” để
đáp ứng các nhu cầu cực kỳ “hiếm” và đặc thù nhất của Qúy
Doanh nghiệp.
4. Sở hữu những ứng viên sáng giá nhất về trình độ chuyên môn
cũng như kỹ năng giao tiếp con người: kỹ năng quản lý, kỹ năng
giải quyết mâu thuẫn, giải quyết vấn đề, …
5. Cam kết Đầu vào chắc chắn và tin cậy cho các kế hoạch tuyển
mộ nhân sự CNTT của Quý Doanh nghiệp.
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=> Chúng tôi đã giúp Quý Doanh nghiệp đạt được chỉ tiêu để ra đúng

thời điểm, trong phạm vi ngân sách cho phép và quan trọng nhất là sở
hữu những tài sản nhân sự CNTT tốt nhất, và như vậy, Quý Doanh
nghiệp sẽ thành công khi ký kết với chúng tôi.
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7. Các Chức Danh Tuyển Dụng Tiêu Biểu
Chúng tôi cung cấp ứng viên cho các vị trí CNTT khác nhau, từ cấp bậc cao nhất của một tổ chức đến các vị
trí thấp nhất về CNTT. Một vài ví dụ điển hình được liệt kê như sau:
A. Các Tổ Chức Hoạt Động KHÔNG trong lãnh vực CNTT:
1. Lãnh Đạo CNTT tối cao (CIO – Chief Information Officer)
2. Giám Đốc CNTT, Trưởng bộ phận CNTT, ...
3. Kỹ sư hệ thống, Chuyên viên phân tích hệ thống, …
4. Kỹ thuật viên, Chuyên viên hỗ trợ, IT HelpDesk, …
B. Các Tổ Chức Họat Động trong lãnh vực CNTT:
1. Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Điều Hành cho các tập đoàn Máy tính/ Tin
Học/ CNTT/ Phần mềm.
2. Giám Đốc Dự Án, Trưởng Dự Án, Giám Đốc kỹ thuật, …
3. Giám Đốc phụ trách khách hàng, Giám Đốc Bán Hàng CNTT, chuyên viên tư vấn, …
4. Kỹ sư cấp cao, lập trình viên cấp cao, lập trình viên, chuyên gia mạng, chuyên viên bảo mật, …
C. Các Vị trí đặc biệt khác:
Rồng Châu Á có rất nhiều ứng viên đặc biệt và “xuất chúng” cho các lãnh vực đặc thù như: Chuyên viên
Bảo Mật, Chuyên Gia SAP, Chuyên viên tư vấn nguồn lực doanh nghiệp (SAP, Oracle, Exact, …),
Chuyên gia Viễn thong, Giám Đốc bán hàng … họ là những cá nhân thực sự sáng chói và sở hữu những
kiến thức ở những công nghệ rất đặc thù và gần như không có người thứ hai trên thị trường Việt Nam.
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8. Khách Hàng Tiêu Biểu của
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Khách hàng Rồng Châu Á có mặt trên toàn cầu, ở nhiều lãnh vực khác nhau. Một số điển hình:
•

Tại Châu Âu: SECUDE AG, IBM-Pháp, …

•

Tại Nhật: NEC Soft , Toshiba, …

•

Tại Châu Á: LinkSys Singapore, EGUARDIAN
Singapore, Panduit Singapore,…

•

Công ty Đa quốc gia hoạt động tại Việt nam:

…
…

…

9. Liên Hệ
Vui lòng liên hệ với
theo địa chỉ sau để nhận được những ứng viên sáng giá và phù hợp nhất
thông qua các chính sách giá và chương trình ưu đãi đặc biệt cho Quý Doanh nghiệp:
Phone ():

+84-28-3785 3090

Fax ():

+84-28-3785 3090

Đường dây nóng ():

+84-1298 140 500

Email ():

Info@AsianDragon-vn.com

Website(۩):

https://www.AsianDragon-vn.com

Địa chỉ ():

E47 Hoàng Quốc Việt, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
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