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HOT NEWS

Sắc đỏ Z.com rộn ràng khắp các SVĐ
từ Bắc vào Nam
Đồng hành cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam, ngày
19,21,23/7 vừa qua Z.com đã có gian hàng giới thiệu
sản phẩm và tặng quà cho các cổ động tiên tại SVĐ
Thống Nhất trong lượt trận thi đấu chính thức giải AFC
Cup 2017. Ngay sau đó, ngày 29/7, trong trận đấu giao
hữu giữa Đội tuyển Việt Nam và đội tuyển các ngôi sao
bóng đá Hàn Quốc, sắc đỏ Z.com lại một lần nữa
nhuộm khắp các khán đài với những thanh đập cổ vũ
in logo Z.com, những chiếc quạt nhựa đỏ rực có logo
Z.com và hình ảnh Công Phượng. Cùng “ngắm nghía”
một vài khoảnh khắc đẹp trong các sự kiện lần này của
Z.com nhé.

NEWS

Training center đã tổ chức
đánh giá sơ bộ về kỹ năng
lập trình của PG toàn bộ
khối Offshore (Bao gồm cả
PM, TL). Kết quả có 45,5%
PG tham gia đã pass phần
thi lập trình, 71% PG tham
gia pass phần thi kiến thức.

GMO-Z.com
RUNSYSTEM đã chính thức ký
hợp đồng hợp tác và
tiếp nhận dự án Cocobay với giá trị hợp đồng
gần 1 tỷ đồng. Đây là
dự án lớn trong nước và
nhận được nhiều sự
quan tâm từ Ban lãnh
đạo công ty.

31/7 vừa qua, tiếp nối thành
công của hoạt động CLB
Tiếng Nhật tại Hà Nội, CLB
Tiếng Nhật tại Chi nhánh Hồ
Chí Minh đã chính thức ra
mắt. CLB hứa hẹn sẽ đem
đến làn gió mới cho văn
phòng Hồ Chí Minh thông
qua các hoạt động sôi nổi,
thú vị.

Chi nhánh Tokyo đã tổ
chức Teambuilding với hình
thức “trước nay chưa từng
có” – Team bowling.
Chương trình thu hút đông
đảo các Runners đang
công tác tại Tokyo tham
gia. Kết quả chung cuộc,
“tân binh” Trần Thị Ngọc
Anh đã xuất sắc giành
chức Vô địch.

Gian hàng Z.com tại Hội
thảo 4G LTE 2017 do Hi tại
Hội thảo 4G” Trần Thị Ngọc
Anh đã “trước nay chưa
từng có” – Teamhí Minh đã
c/7 ghi nhận sự quan tâm,
thu hút của nhiều khách
hàng tiềm năng.
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Z.com tham gia Diễn đàn thương mại
điện tử diễn ra tại Hà Nội và TP. Hồ Chí
Minh vào ngày 15 và 17/8/2017 với
nhiều hoạt động thú vị.
Training Center sẽ tổng kết các khóa
tiếng Anh hiện tại với một bài test đầy
“kịch tính” vào trung tuần tháng 8.
Phó Chủ tịch Tập đoàn GMO Internet
Yasuda Masafumi sẽ có chuyến thăm
và công tác tại văn phòng Hà Nội vào
ngày 30/8
Cầu thủ Nguyễn Công Phượng sẽ đến
thăm văn phòng GMO-Z.com RUNSYSTEM và có buổi giao lưu với các
Runner tại Hà Nội trong trung tuần
tháng 9.

Dự án ZKAI đạt gần 94 điểm hài lòng
khách hàng
ZKAI là dự án triển khai trong lĩnh vực đào tạo
(E-learning) cho một Tập đoàn đa lĩnh vực tại Nhật
Bản. Dự án có 19 thành viên tham gia (12 thành
viên tại trụ sở chính và 07 thành viên tại Chi nhánh
Hồ Chí Minh) triển khai trong vòng 07 tháng.
Đây là dự án mà Công ty tham gia từ khâu tiếp
nhận ý tưởng khách hàng đến hoàn thiện sản
phẩm. Mặc dù yêu cầu của khách hàng cập nhật
liên tục nhưng nhờ sự tích cực của các thành viên,
sự hỗ trợ tích cực từ chi nhánh Tokyo và các BrSE, dự
án đã hoàn thành vượt tiến độ và có được điểm hài
lòng rất cao từ khách hàng với 94/100 điểm.

Thích nói chuyện với bạn Thu
HR mà chẳng mấy khi có dịp
ấy :(
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TRẦN THANH TÚ
Chi nhánh: Đà Nẵng
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Lý lịch trích chéo:

Là một nhân viên mẫu mực và tận tâm,
anh luôn hoàn thành tốt công việc được
giao và nhiệt tình giúp đỡ các thành viên
trong team. Đam mê công nghệ và luôn
học hỏi những kiến thức mới, Tú luôn cháy
hết mình trong cuộc sống với châm ngôn
“Muốn thành công phải không ngừng
làm việc”.
Rời xa những phút giây căng thẳng trong
công việc anh thường dành thời gian
rong ruổi khắp nơi để theo đuổi niềm
đam mê nhiếp ảnh. Tú lập trình cuộc đời
của mình cũng như lập trình một dự án.
Trong 5 năm tới anh muốn trở thành một
chuyên gia về lập trình, góp phần hỗ trợ
các dự án lớn trong công ty cũng như
truyền lại kiến thức của mình cho lớp kế
cận. Với niềm hăng say và nỗ lực trong
công việc, ước mơ về 1 vợ 2 con 3 lầu 4
bánh của anh chắc chắn sẽ không còn
xa nữa.

Anh Giang béo VNLAB ơi, sao
anh béo cute thế! Mình làm
quen nhá!

PROJECTQUOTE OF MONTH
“Hạnh phúc là niềm vui có được khi trong lòng thấy bình yên, khi làm được việc gì
đó cảm thấy hài lòng và khi đạt được mục tiêu đề ra”

Trích Sổ tay nhân viên
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