Gia Công

Gia công - "Xây dựng đội ngũ kỹ thuật chuyên môn hóa"

Một khi bạn đã quyết định chọn Việt Nam để thành lập công ty gia công công nghệ cao, thì bạn
nên tìm hiểu gia công tại Việt Nam sẽ đem lại những thuận lợi và những bất lợi gì cho bạn, và
một điều không thể thiếu nữa đó là bạn cũng cần có sự hiểu biết sâu sắc nghành công nghiệp
này tại Việt Nam cũng như văn hóa kinh doanh và tâm lý con người Việt Nam.

Với UNIQ Global, chúng tôi thấu hiểu được những phức tạp trong ngành gia công công nghệ
cao, Bên cạnh nhiều năm kinh nghiệm trong việc xây dựng nguồn nhân lực kỷ thuật tại Việt
Nam chúng tôi đã đúc kết được những kinh nghiệm thực tế, có được những cái nhìn sâu xa, sát
thực về những vấn đề và rủi ro trong ngành gia công kỷ thuật cao tại Việt Nam.

Chúng tôi là một công ty đến từ Bắc Mỹ, luôn tuân thủ theo nguyên tắc kinh doanh là cởi mở và
trực tiếp, luôn tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ. Chúng tôi rèn luyện và áp dụng văn hóa làm việc
này vào hoạt động hàng ngày trong nội bộ. Vì vậy khi hợp tác với chúng tôi bạn biết chính xác
bạn đang làm gì và sẽ đi đến đâu. Chúng tôi tự tin và sẵn sàng chia sẻ với khách hàng những
rủi ro trong việc xây dựng kinh doanh tại Việt Nam.

UNIQ Global có thể giúp bạn về lao động chuyên sâu các công trình khác đòi hỏi kỹ năng kỹ
thuật riêng biệt như số hóa, đồ họa, xử lý dữ liệu, kinh doanh, v.v. Chúng tôi sẽ giúp bạn xây
dựng được đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của chính công ty bạn trong các lĩnh vực như:
- Xây dựng giao diện đồ họa và CAD (mạch tích hợp, mạng, viễn thông, hiệu ứng động)
- Quản lý và kiểm tra chất lượng phần mềm Chi tiết&gt;&gt;
- Thiết kế hệ thống xử lý thông tin và bảo trì cơ sở dữ liệu (chuyển đổi dữ liệu, nhập liệu)

Trở lại Dịch vụ&gt;&gt;
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