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We Work

PA2016thayổirasao?
PA 2016 thay đổi

ra sao

Ngày ấy

Engineer
Senior Engineer
Đánh Sub PA

Bây giờ

Engineer
Senior Engineer
Review PA hàng quý với Manager trực tiếp
Thi lấy chứng chỉ Presentation

Presentation

Có chứng chỉ Presentation

Consultant

Consultant

Chứng chỉ Presentation
2
Hoàn thành khóa Management Training (TL C)

Presentation

Project Manager

Project Manager

1 lần duy nhất vào tháng 7

2 lần: Tháng 7, được phép
thi lại vào tháng 9

Thi anh văn

Tháng 4

2, 3, 4, 5

Sub PA

Không có, điểm PA được đánh giá
một lần duy nhất vào cuối tháng 12

PA của quý

Not meet expectation,
Meet expectation,
Exceed expectation

Nhucầutuyểndụngrấtlớn
củaTMAnăm2016
Năm 2016, BGĐ đề ra mục tiêu tăng
trưởng của TMA là rất tham vọng.
Để đáp ứng mục tiêu này, TMA
đang có nhu cầu tuyển dụng rất lớn
ở rất nhiều vị trí khác nhau. Việc
kiếm tìm những nhân tài, những
người có kinh nghiệm để tham gia
vào các dự án của TMA đang trở
nên bức thiết và cần đến sự giúp

sức không chỉ của bộ phận quản trị
nhân lực mà còn của tất cả các bạn.
Công ty chúng ta đã và đang có
những chương trình thưởng hấp
dẫn khác nhau theo từng thời điểm
cho các bạn giới thiệu nhân sự có
kinh nghiệm và những kỹ năng cần
thiết vào công ty.
Các bạn hãy thường xuyên theo dõi

thông tin tuyển dụng trên các kênh
thông tin của TMA
(www.tmasolutions.com;
www.facebook.com/TMASolutions)
để tìm hiểu về nhu cầu tuyển dụng
của công ty, sau đó giới thiệu người
thân, bạn bè gia nhập TMA nhé!
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We Play

Đếmngượcếnhộithao
QTSC2016

Tại hội thao QTSC 2015, TMA đã đạt
được nhiều thành tích ấn tượng như
Vô địch Bóng đá, vô địch đôi nam
Tennis, giải nhì đơn nữ, giải nhì đôi
nữ, giải 3 đôi nam nữ cầu lông.
Tiếp nối thành công đó, năm nay,
TMA tiếp tục nhiệt tình tham gia hội
thao QTSC 2016 với số lượng đăng
ký đông hơn về cả VĐV và số môn
thi đấu.
Đến nay, các hoạt động chuẩn bị
cho giải đấu đã hoàn tất, những bộ
môn thi đấu của hội thao QTSC sẽ
chính thức khởi tranh từ ngày 12/3
và kết thúc vào 15/4/2016.

tại đêm Gala kỷ niệm 15 năm thành lập CVPM Quang Trung được diễn ra
vào 17:00 ngày 16/03/2016.
Rất mong các bạn đến theo dõi và cổ vũ cho các VĐV TMA. Chúc đoàn thể
thao và văn nghệ của chúng ta sẽ tỏa sáng và giành được thật nhiều giải
thưởng tại giải đấu lần này.

Bên cạnh đó, đội văn nghệ của TMA
đã nhận lời mời tham gia trình diễn

Chi tiết về các nội dung của đoàn VĐV TMA tại giải đấu lần này
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We Should Know

NgừnggửiemailchúcmừngSN
từhệthống
TMA hiện nay với hơn 1.800 nhân viên nên việc gửi email chúc mừng
sinh nhật từng thành viên hàng ngày toàn bộ nhân viên không chỉ gây
nên sự bất tiện cho rất nhiều bạn mà còn tạo áp lực tải lớn lên hệ thống
email của công ty.
Vì vậy, kể từ ngày 01/03/2016 công ty sẽ ngừng gửi email chúc mừng
sinh nhật từ hệ thống.
Thông tin về sinh nhật của nhân viên sẽ chỉ hiển thị trên hệ thống TV của
TMA. Bên cạnh đó, các bộ phận liên quan cũng đang đề xuất phương
thức chúc mừng sinh nhật thuận tiện hơn trong thời gian tới.
Hiện tại, các bạn vui lòng theo dõi hệ thống TV để có thể gửi lời chúc
mừng đến đồng nghiệp của mình nhé!

Vịtríphòngnghỉvàtủthuốc
tạiTMA
Để thuận tiện cho các bạn trong trường hợp cần hỗ trợ về các vấn đề liên quan đến sức khỏe, IC xin thông báo đến
các bạn vị trí phòng nghỉ và tủ thuốc y tế tại các Lab như sau:

Lab 1
- Phòng nghỉ ngơi tại lầu 3, phòng R32

Lab 4
- Tủ thuốc y tế được đặt tại quầy Reception

- Tủ thuốc y tế được đặt tại quầy Reception

Lab 3
- Phòng nghỉ ngơi tại lầu 4
- Tủ thuốc y tế được đặt tại quầy Reception

Lab 6
- Phòng nghỉ ngơi bên trong thư viện, tầng trệt
(Sảnh B)
- Tủ thuốc y tế được đặt tại quầy Reception

Các bạn lưu ý để có thể liên hệ hỗ trợ và sử dụng khi cần thiết nhé!
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We Should Know

QuỹKhátVọng
Gópphầnlàmnên
nhữngiềukỳdiệu
Từ giữa tháng 2, thông tin về hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn của em bé
mang tên An Bình được chuyển từ DC2
đến BGĐ công ty, với mong muốn
nhận được sự giúp đỡ từ quỹ Khát
vọng TMA, giúp em vượt qua cơn hiểm
nghèo. Ngay khi nhận được thông tin
và tìm hiểu về hoàn cảnh của gia đình,
BGĐ công ty đã quyết định hỗ trợ
nhanh chóng để em được phẫu thuật.
Khi các thành viên TMA đến thăm, em
đang trong thời gian chờ ngày phẫu
thuật nối lại hậu môn, nụ cười em vẫn
rất hồn nhiên khiến người đối diện
không khỏi xót xa.
Trước đó, em bé bị viêm ruột dẫn tới
thủng ruột ngay những ngày sau sinh
tại bệnh viện. Biến chứng nặng nề dẫn
đến em bị hoại tử ruột, phải chuyển
sang bệnh viện Nhi Đồng 2 phẫu
thuật, cắt bỏ 10cm ruột và cắt bỏ luôn
ruột thừa. Em đã phải trải qua một
quãng thời gian vô cùng khó khăn khi
sống thiếu ruột già và chịu nhiều đau
đớn vì phẫu thuật. Ba mẹ em làm nghề
gia công túi xách tại quê nhà Tiền
Giang, thu nhập rất bấp bênh.
Hy vọng với sự giúp đỡ kịp thời từ quỹ
Khát vọng TMA và các nhà hảo tâm, An
Bình sẽ nhanh chóng vượt qua cơn
đau và khỏe mạnh như bao em bé
bình thường khác. Nếu có thông tin về
các hoàn cảnh khó khăn trong và
ngoài công ty, các bạn có thể gửi về IC
để liên hệ sự hỗ trợ từ quỹ Khát vọng
TMA nhé!
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We Should Know

360DC
DC1

1 Mọi người tổ chức Lì xì đầu năm hết sức rôm rả để
mong một năm mới với nhiều thắng lợi mới.

Về cơ sở vật chất, DC1 đầu tư trang bị thêm đèn, máy
lạnh và tủ lạnh ở các lầu tại Lab4 để phục vụ nhu cầu bảo
quản thực phẩm cho các thành viên, sử dụng cho những
giờ làm việc căn thẳng.
2

Đặc biệt, anh chị em UC quyết định tổ chức đua thuyền
giúp mọi người đốt cháy năng lượng dư thừa sau Tết cũng
như mang lại sự hưng phấn đầu năm.
3

DC4

Sau tết, 3 vị khách quan trọng của Accedian là Harry Product Manager, Marc - Agile Product Owner, Patrick Director of Product Management đã đến thăm và làm việc
tại Lab 4 trong 1 tuần.

DC9

Bharath – một khách hàng từ Nokia đã đến thăm AxS –
DC9 từ 15/2 đến 26/2. Trong thời gian này, Bharath đã
giúp AxS cài đặt hệ thống Solution Test và tổ chức một số
buổi hướng dẫn cho đội ngũ Test bên phía AxS.
1

2 Với tốc độ tăng trưởng nhanh cả về số lượng và chất
lượng, DC9 đã mở rộng địa bàn của mình sang Lab2 với
AxS Modelling, ClearOne và Text Integration.

DC12

CôngViệc

DC4

Bộ môn cầu lông tại DC4 đang phát triển nhanh
với sự gia nhập của các thành viên trẻ. Hiện các
bạn tập luyện thi đấu đều đặn mỗi sáng thứ 7 tại
sân Viettel Hoàng Hoa Thám, Q. Tân Bình. Những
bạn muốn tham gia có thể liên hệ Huỳnh Song
Phương – hsphuong@tma.com.vn nhé!

DC9

Trong không khí xuân về rộn ràng, DC9 đã tổ
chức một buổi tiệc chia tay năm 2015 tại nhà
hàng Phú Nhuận. Tại buổi tiệc, các thành viên
DC9 được vui chơi ca hát hết sức vô tư, thoải
mái và cuồng nhiệt. Bên cạnh đó, mọi người
còn được nhận lì xì may mắn cho năm mới.

Tại tầng 7, Lab6, DC12 đang hình thành một thư viện
tiếng Nhật với các sách báo và tài liệu phục vụ cho công
việc cũng như học tiếng Nhật.

Vuichơigiảitrí
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