
Tuyển NV lập trình ABAP (ngôn ngữ đặc biệt của phần mềm SAP, nếu có kinh nghiệm rồi thì quá tốt, nếu 

chưa có sẽ được training sau). Lập trình ABAP hơi khác với các ngôn ngữ khác, mới đầu tiếp cận sẽ 

không quen, nhưng khi đi sâu sẽ thấy thú vị. Vậy nên vị trí này sẽ thích hợp hơn với các bạn có ý định 

gắn bó lâu dài với SAP. 

        SAP là 1 phần mềm ERP lớn của Đức có từ rất lâu (lớn hơn nhiều so với các phần mềm ERP của VN), 

nghiệp vụ kinh doanh rất đa dạng và phức tạp. Trong SAP công việc được tách ra theo từng phân hệ 

chuyên biệt: Tư vấn giải pháp Mua hàng, bán hàng, kế toán, Lập trình ABAP... Tuy có những NV tư vấn 

giải pháp riêng, nhưng NV lập trình cũng cần là người ham học hỏi các quy trình nghiệp vụ để thuận tiện 

hơn trong việc lập trình hỗ trợ các NV tư vấn về sau. 

       Division EBS thuộc GCS là môi trường học tập/làm việc tương đối tốt (đặc biệt trong team Lập trình 

ABAP, thân thiện và giúp đỡ thiệt tình), và EBS cũng là nơi chứa đội ngũ tư vấn/lập trình ABAP trình độ 

khá mạnh trên thị trường nên sẽ được học hỏi rất nhiều.  

       Khả năng tiếng Anh cũng nên giao tiếp tương đối. CV cũng sẽ phải được ghi bằng tiếng Anh.  

 

  



SAP Functional Consultant  
Education and/or Experience 

• B.A. / B.S., equivalent or higher degree in Economics, Information Systems or Computer 

Science. 

• Minimum of two (2) years of SAP experience in configuring and end-to-end 

implementing of the SAP HR, FI, CO, SD, MM, BI, ABAP. 

Knowledge, Skills and Abilities 

• Experienced in business process analysis and designing solutions in SAP. 

• Experienced in analyzing and resolving SAP functional problems. 

• Good analytical/problem solving skills.  

• Demonstrated ability to proactively identify improvement opportunities and initiate 

changes.  

• Clear ability and willingness to adapt to changing work environments.  

• Demonstrated ability to quickly acquire new technology skills.  

• Good oral and written English communication skills.  

• Highly motivated and customer service oriented.  

• Good organizational skills 

Duties 

• Participate in developing blueprint in SAP implementation projects. 

• Participate in business process analysis/re-engineering activities and user functional 

specification development. 

• Analyze customers’ business requirements, needs and objectives and map them to SAP 

processes, solutions and products being implemented.  

• Work with business analysts and clients to understand business users' requirements for 

new reports, interfaces, enhancements, conversion programs and forms. 

• Analyze and debug functional problems on production.  

• Deliver high quality modifications/enhancements to SAP configuration to meet 

functional requirements.  

• Provide and implement workable solutions to business issues/problems.  

• Assist technical/development team in developing ABAP programs to meet functional 

requirements.  

• Test, confirm, and document software configuration.  

• Assist with Cut Over and Go Live activities.  

• Identify continuous improvement opportunities and develop appropriate business cases 

with business process owners and business analysts. 

 


