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Kinh Nghiệm Làm Việc 10 năm
Công ty gần đây nhất Giám đốc công nghệ tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ

LOGISTICS TASA DUYÊN HẢI
Bằng cấp cao nhất Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh - Trung cấp
Email hainh2k3@gmail.com
Điện thoại 0902035028
Địa chỉ Thôn 5, xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, Thành

phố Hải Phòng

THÔNG TIN CHUNG
Tôi là Nguyễn Hoàng Hải, hiện đang sống và làm việc tại Hải Phòng. Công việc và niềm
đam mê lớn nhất của tôi là tạo ra các phần mềm, ứng dụng trên máy tính, thiết bị di
động hữu ích cho công việc của các bạn như nâng cao năng suất làm việc, tiết kiệm thời
gian, công sức để đạt hiệu quả cao nhất. 
Hiện tại cùng với sự phát triển của công nghiệp hiện đại hóa và xu hướng cách mạng
4.0,  tôi đang rất quan tâm tới việc ứng dụng công nghệ thông tin đi kèm với tự động
hóa trong các nhà máy sản xuất, các hệ thống như: quản lý sản xuất, đánh giá chất
lượng, giám sát năng lượng, và cảnh báo năng suất, trạng thái máy móc trong các nhà
máy công nghiệp ...  Tôi mong muốn tìm được một công việc có thể thỏa mãn những
đam mê đó của tôi cũng như việc tạo ra các giá trị có ích cho xã hội và đất nước trong
thời kỳ công nghệ hiện đại hóa như ngày nay. Tham khảo dự án, kinh nghiệm của
tôi: https://hainh2k3.com/chuyen-muc/du-an/

KỸ NĂNG
Microsoft Windows
Thiết Kế Web
C#
Software Development
Quản Trị Website
ERP System
Adobe Photoshop

 

https://hainh2k3.com/chuyen-muc/du-an/


Tin Học Văn Phòng
Lập Trình Android
Full Stack Development
MS SQL Server
SEO Website
Mobile Development
MS Office
Winform
.NET
VB.NET
ASP.NET Web API
Asp.net MVC
Xamarin Development

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
01/2020 - Present
Giám đốc công nghệ
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LOGISTICS TASA DUYÊN HẢI
Phát triển các ứng dụng, dịch vụ kết nối mua bán, trao đổi cước vận tải.

08/2014 - 08/2019
Trưởng bộ phận IT
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Bảo An
Công việc: 
- Quản lý hệ thống thiết bị IT, thiết bị mạng, máy tính, phần mềm công ty 
- Thiết kế website công ty và SEO trang web. Nâng cấp và phát triển phần mềm ERP
công ty 
- Phát triển các phần mềm dự án cho khách hàng nhà máy như hệ thống Scada, Andon,
Quản lý sản xuất - MES
Khen thưởng:
- 2016: Nhân viên xuất sắc nhất phòng Quản lý
Dự án nổi bật:
- Phát triển, nâng cấp nhiều module hệ thống ERP công ty. Tích hợp hệ thống thuế vào
ERP thay thế MISA.
- Phát triển Website công ty baoanjsc.com.vn và SEO rất nhiều từ khóa lên top Google.
- Xây dựng và đảm bảo hoạt động hệ thống email server hoàn thiện.
- Phát triển hệ thống quản lý sản xuất MES cho nhà máy thép Việt Hàn.
- Phát triển hệ thống Andon và báo cáo năng xuất sản xuất cho nhà máy
ToyotaBoshoku

 



- Phát triển nhiều hệ thống giám sát máy móc và đánh giá chất lượng sản phẩm khác.

08/2010 - 08/2014
Lập trình viên
Công ty Cổ phần tin học và công nghệ Hàng Hải
Công việc:
- Lập trình các hệ thống phần mềm quản lý ERP trên nền .NET và CSDL MSSQL, thiết
kế website theo nhu cầu khách hàng.
Khen thưởng: 
- 2012-2013: Có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Dự án nổi bật:
- Thiết kế website cho nhiều công ty.
- Phần mềm in và quản lý hóa đơn.
- Phần mềm quản lý bán hàng online kết nối nhiều chi nhánh.
- Phần mềm quản lý kế hoạch vận tải online cho nhiều chi nhánh.
- Phần mềm ERP các hoạt động công ty Hoa Tiêu Hàng Hải Việt Nam khu vực II Hải
Phòng.
- Phần mềm quản lý thiết bị vật tư trên tàu.
- Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Nhiều phần mềm quản lý kho và cửa hàng nhỏ lẻ khác.

HỌC VẤN
08/2008 - 08/2012
Lập trình viên
Khác - Hải phòng Aptech
xuất sắc

THÔNG TIN THAM KHẢO
Nguyễn Ngọc Sơn
Trưởng phòng tin học ứng dụng tại Cổ phần tin học và công nghệ Hàng Hải
nguyenngocsonmiteco@gmail.com | 0936572807

Hoàng Thị Lan Hương
Trưởng phòng quản lý tại Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Bảo An
ketoan01.baoan@gmail.com | 0916831557
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