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TMA có khách
hàng đầu tiên
từ nước Ý

TMA tư vấn hướng nghiệp cho
hơn 500 sinh viên Đh Quy Nhơn
và ĐH Phạm Văn Đồng
Để có thể giới thiệu về TMA nhiều hơn đến các
bạn ứng viên trên khắp cả nước, ngày 07/05,
TMA tiếp tục có mặt tại trường ĐH Phạm Văn
Đồng (Quảng Ngãi), thực hiện các hoạt động
quảng bá, tuyển dụng tương tự tại Bình Định.
Ngoài ra, TMA cũng đã làm việc với Ban giám
hiệu nhà trường để thăm hỏi và đặt mối quan
hệ hợp tác lâu dài trong thời gian tới.
Hy vọng với sự “vươn xa” trong việc quảng bá,
tuyển dụng, TMA sẽ mang tới các bạn sinh viên
một hình ảnh thật thân thiện, chuyên nghiệp và
chiêu mộ được thật nhiều nhân tài cho Lab 8
cũng như các Lab tại TP.HCM.

Các vị trí tuyển dụng tại
Lab 8:
Ngày 05/05, chú Lệ cùng các anh, chị đại diện TMA đã có mặt tại trường ĐH Quy Nhơn (Bình Định) để giao
lưu trực tiếp và tư vấn hướng nghiệp cho hơn 300 sinh viên các ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật Điện Điện tử, Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông và các bạn ứng viên quan tâm.
Tại chương trình, các bạn sinh viên đã được chia sẻ nhiều thông tin liên quan đến TMA, đến lab 8, tuyển dụng,
các chương trình đào tạo, thực tập. Đặc biệt, chú Lệ cùng các anh chị quản lý dự án đã giúp các bạn phần
nào hình dung được môi trường làm việc, kinh nghiệm thực tiễn khi phỏng vấn và đi làm. Nhân dịp này, TMA
cũng tổ chức phỏng vấn và test tiếng Anh trực tiếp, thu về rất nhiều CV có tiềm năng.

Project Manager
QA:

Automation, Application test, Telecom/
networking

Dev:

.NET, C/C++, Full stack, Java

Tháng 5/2018, TMA có khách hàng đầu tiên từ Ý
- Novigo Consulting, và nâng tổng số quốc gia có
khách hàng của mình lên con số 28.
Hy vọng sau khi “mở cửa”, TMA sẽ có nhiều hơn các
khách hàng từ thị trường Ý và nhiều nước khác tại
châu Âu (hiện nay là 12)

Thành lập TMA
Automotive
Software Center

Với sự phát triển của công nghệ xe hơi, đặc biệt là xe
điện và xe tự lái, tương lai của ngành xe hơi là phần
mềm. Với nhu cầu ngày càng cao của khách hàng từ
Đức và Nhật Bản, TMA đã thành lập TMA Automotive
Software Center (TAC) để cung cấp dịch vụ phần mềm
xe hơi. Trung tâm hiện đang tuyển dụng kỹ sư điện tử,
CNTT, đặc biệt là phần mềm nhúng.
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TMA tích cực tham gia các hoạt
động tuyển dụng và quảng bá
doanh nghiệp
3 ngày liên tiếp cuối tháng 4 (20, 21 và 22/04), bộ phận tuyển dụng và PR của TMA đã xuất hiện tại rất
nhiều trường đại học trên địa bàn Thành phố để tham gia các sự kiện tuyển dụng và quảng bá doanh
nghiệp. Gần 250 CV đã được thu về, hứa hẹn bổ sung một nguồn nhân lực trẻ, tài năng cho TMA.
Cụ thể, tại các trường Đại học Quốc tế, Đại học Khoa học Tự nhiên và Kinh tế Luật, TMA tham gia gian hàng
tuyển dụng với các hoạt động quảng bá, phỏng vấn tại chỗ. Gian hàng của TMA luôn thu hút rất đông các
bạn sinh viên tham quan, tìm hiểu. Đặc biệt, chúng ta vinh hạnh là nhà tài trợ bạc cho ngày hội việc làm tại
Đại học Quốc tế. Cùng với đó, tại trường Đại học Tự nhiên, TMA hân hạnh tài trợ 10 triệu đồng và 180 áo
thun cho cuộc thi học thuật Thách Thức 2018 – cuộc thi thu hút gần 500 sinh viên tham gia.
Tại buổi vinh danh doanh nghiệp – họp mặt cựu sinh viên của khoa CNTT, trường Đại học Công nghệ
TP.HCM, TMA tự hào là 1 trong 5 doanh nghiệp được vinh danh vì những đóng góp thiết thực và sự gắn bó
bền vững với khoa trong suốt thời gian qua. 2 nhân viên TMA là cựu sinh viên trường cũng xuất sắc được
vinh danh là cựu sinh viên tiêu biểu.
Hy vọng với những hoạt động tuyển dụng sôi nổi, TMA sẽ đến gần hơn với các bạn ứng viên, tạo dựng một
hình ảnh TMA thân thiện, chuyên nghiệp, tạo cơ hội để thật nhiều ứng viên gia nhập đại gia đình TMA.

Nhịp sống TMA | 5

6 |

Nhịp sống TMA

Nhịp sống TMA | 7

Hội thao QTSC:

Đội bóng TMA lần thứ 4 liên
tiếp vô địch
Thứ 7 vừa qua (05/05), đội bóng nam TMA đã có trận đấu đầy máu lửa với
đội bóng trẻ FPT tại trận chung kết bóng đá nam thuộc khuôn khổ Hội thao
QTSC 2018.
Trận đấu nóng lên ngay sau tiếng còi khai cuộc khi cả 2 đội đều ra sức tấn công đối phương, nhiều pha va
chạm quyết liệt xảy ra khiến cầu thủ Sơn Trần phải ra khỏi sân thi đấu vì chấn thương. Hiệp 2 bắt đầu với sự
thay đổi về chiến thuật đã giúp TMA ghi được bàn thắng đầu tiên. Trận đấu ngay sau đó trở về tỉ số hòa 1-1
khi thủ môn TMA phải đứng trước cú sút phạt trực tiếp từ FPT, việc thế trận trở về vị trí ban đầu càng làm
không khí trận đấu trở nên nóng hơn bao giờ hết. Nhưng với kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, từ một pha
phối hợp ăn ý thì Duy Nguyễn đã tỏa sáng mang về bàn thắng quyết định vào lưới FPT, nâng tỉ số lên 2-1. Đây
cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Các cầu thủ cùng cổ động viên TMA vỡ òa trong vui sướng khi chúng
ta lần thứ 4 liên tiếp đứng đầu giải bóng đá QTSC. Để chúc mừng và thay lời cảm ơn, khích lệ các cầu thủ,
công ty quyết định thưởng 10 triệu đồng tới các thành viên của đội bóng TMA.

Nội dung
Bóng đá nam

HỘI THAO QTSC 2018
Giải

Nhất
Thủ môn xuất sắc nhất

Đôi nữ Cầu lông

Nhất

Đôi nam nữ Cầu lông

Nhất

Cũng trong buổi sáng thứ 7, lễ trao giải Hội thao QTSC được tổ chức trang trọng tại khuôn viên CVPM Quang
Trung, với những thành tích cao mà đoàn thể thao TMA đạt được, TMA xuất sắc giành ngôi vị nhất toàn đoàn.

Đôi nam nữ Cầu lông

Nhì

Xin cảm ơn các bạn vì những cống hiến hết mình trong Hội thao lần này. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục có thêm
thật nhiều chiến thắng rực rỡ trong thời gian tới!

Cờ vua
Bi-da
Đôi nam Bóng bàn
Đơn nữ Bóng bàn
Đôi nam Quần vợt

VĐV
TMA1
Trương Minh Anh Tài
Trần Thị Quỳnh Như
Đỗ Thị Trang Thanh
Thái Anh Huy
Đỗ Thị Trang Thanh
Huỳnh Hữu Nhẫn
Lê Bùi Ngọc Trâm

Nhất

Huỳnh Trí Nhơn

Ba

Nguyễn Lê Huy

Nhất
Ba
Nhất
Ba
Nhất

Phạm Vũ Quốc Thắng
Nguyễn Hữu Chí
Mai Thương Thiên
Nguyễn Thị Thanh Hương
Đoàn Ngọc Liên
Lê Đình Long
Nguyễn Văn Mẫn

Nhảy bao bố nữ

Ba

Nhảy bao bố nam

Cao Thị Mỹ Loan

Nhì

Điền kinh 200m nam

Đoàn Phúc Sinh

Ba

Xe đạp chậm nam

Đoàn Phúc Sinh

Ba

Điền kinh 1500m nam

Đoàn Phúc Sinh

Ba

Kéo co nam

Lê Văn Sáng

Nhì

TMA1
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Các khóa
training
trong tháng 5
Trong tháng 5 này, TMA Training Center sẽ
tổ chức rất nhiều khóa học kỹ thuật để các
bạn nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Hãy theo
dõi thông tin từ TTC và nhanh tay đăng ký tại
https://training.tma.com.vn/ nhé!

Introduction to Python and Numpy
Clustering
Decision Trees and Random Forests
Linear and Logistic Regression
Spring Framework: 				
Basic-Intermediate-Advanced
Building Web Applications with Spring
MVC Framework
ReactJS
Build Automation Projects With Robot
Framework
C/C++
Mastering Agile Project Management
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360 DC
I. Công việc

1. DC2
Tròn 10 năm hợp tác và cùng nhau phát
triển, từ những ngày đầu của dự án Nortel
rồi sau đó là Genband và bây giờ là Ribbon
communications, rất nhiều thế hệ nhân tài của
DC2 đã cùng nhau gắn bó và có những cống
hiến to lớn. Với lý do đó, Alain Papineau và
Ron Van Bakel là những người bạn và đồng
nghiệp của chúng ta đã vượt nửa vòng trái đất
để về thăm TMA, cùng chú Lệ và các thành
viên DC2 ngồi ôn lại những câu chuyện của 10
năm DC2 Ribbon. Tình cảm chân thành cùng
với tinh thần và nhiệt huyết là những món quà
ý nghĩa mà hai bên đã dành tặng cho nhau.

2. DC4
Nhằm vinh danh và khích lệ những cá nhân đã có thành quả và
đóng góp nhất định trong năm vừa qua, team Accedian đã tổ chức
trao giải Accedian Awards với 6 phần thưởng Impact và 6 phần
thưởng Dedicate. Đây sẽ là một sự khích lệ đáng kể để các cá nhân
không ngừng cố gắng, mang lại thành công mới cho team, cho
TMA nói chung và cho bản thân nói riêng.
Kế thừa những giá trị cốt lõi mà TMA Hackday mang lại, Accedian Hackday đã ra đời như một cầu nối giữa
dự án và các sáng kiến nhằm tạo ra những thay đổi, cải thiện tích cực, hiệu quả cho con người và tổ chức. Với
nhiều ý tưởng từ technical đến non-technical, cuối cùng chủ nhân của 3 giải thưởng Nhất, Nhì, Ba đã lộ diện.
Trong thời gian tới, dự án Accedian hy vọng sẽ nhận được nhiều đóng góp, ý tưởng mới lạ, độc đáo nhưng
không kém phần hữu dụng từ các thành viên để ngày một hoàn thiện và phát triển.

3. DC8
Tuần thứ ba của tháng tư, 2018 là một thời điểm đặc biệt của
dự án Orangtheory Fitness (OTF) khi 4 khách hàng gồm Gregory
Mintz (Senior Platform and Application Manager), Emily Goss
(Product Development Manager), Nick Devlin (IT manager) and
Susan Bemis (Technical Writer Manager) sang thăm và làm việc
tại TMA. Nhân dịp này, khách hàng đã tổ chức tặng quà cho
từng thành viên trong team để ghi nhận công lao đóng góp cho
sự thành công của Orangetheory Fitness. Khách hàng còn giới
thiệu rõ hơn về từng dự án nhỏ và định hướng làm việc trong
năm 2018, kế hoạch 4 năm và 10 năm tiếp theo. Từng team nhỏ
đã có cơ hội giao lưu trực tiếp với khách hàng và đặt câu hỏi để
hiểu rõ hơn về sản phẩm mình đang làm. TMA team cũng giới
thiệu về cơ sở vật chất, môi trường làm việc của mình và những
kế hoạch định làm để góp phần tăng cường và bảo đảm tốt chất
lượng đẩu ra cho sản phẩm của OTF.

5. DC16
Ngày 06/04, các thành viên của TechnologyOne
từ khắp nơi trên thế giới đã tạm gác lại nhiệm vụ
hàng ngày của mình, mang trên mình chiếc mũ
suy nghĩ và dành một ngày cho những đổi mới
với chương trình Hack Day 7.0. Lấy cảm hứng từ
các bậc thầy của Hack, sự sáng tạo đã tăng lên
tầm cao mới khi các thành viên Technology bày
tỏ những ý tưởng mới mẻ và sáng tạo được thiết
kế để mang lại lợi ích cho hoạt động của team.
Ngày này là một thành công vang dội với hơn 40 ý
tưởng mới được thêm vào Hội đồng ý tưởng và 25
bài diễn thuyết trên tất cả các địa điểm.

4. DC12
Sau 6 tháng học tiếng Nhật liên
tục, lớp đào đạo BrSE đã bế
giảng vào cuối tháng 4 vừa rồi.
Toàn bộ các học viện đã quay lại
các dự án làm việc. Ngoài những
task đã có trước đó, các học viên
được tiếp cận thêm với các công
việc liên quan đến tiếng Nhật
như xử lý ticket, dịch tài liệu...
Sang tháng 4, DC12 cũng đã
thành lập câu lạc bộ Kaiwa, cung
cấp môi trường để các thành
viên có thể cải thiện kỹ năng
nghe và nói tiếng Nhật
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II. Vui chơi giải trí

1. DC4
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Là một hoạt động thường niên, DG4 CUP chính
thức khởi động từ giữa tháng 4 với sự hưởng ứng
tham gia nhiệt tình từ các DCs. Trải qua hơn 2 tuần
thi đấu cam go, 9 trận đấu với tổng cộng 54 bàn
thắng được ghi đã phần nào nói lên tính hấp dẫn
của giải đấu. Tuy ngôi vị quán quân vẫn còn là một
ẩn số nhưng tinh thần “Work hard, play hard” vẫn
luôn sôi sục, tinh thần đồng đội, anh em được thắt
chặt cả trong công việc và trên sân cỏ.
Sài Gòn nóng quá thì phải làm sao? Chuyến đi Đà Lạt 3 ngày 3 đêm chính là câu trả lời tuyệt vời từ team EMS
– DC4. Đà Lạt mát mẻ với nhiều phong cảnh nên thơ là nơi hoàn toàn lý tưởng để tập thể các thành viên có
dịp vui chơi, hòa mình vào các hoạt động ăn uống, văn nghệ. Tin chắc rằng chuyến đi đã mang đến nhiều
niềm vui, tiếng cười và năng lượng để khởi đầu cho một tháng bận rộn sắp tới.
Một tháng mới tất bật nhưng không thiếu đi sự bất ngờ từ những lời chúc mừng, những món quà xinh xắn
vào bữa tiệc sinh nhật tháng 4 của Vital team. Những gương mặt tiêu biểu của tháng lại một lần nữa được
xướng tên trong niềm vui được ăn uống thả ga đón chào tuổi mới.

2. DC12
Tận hưởng những ngày nghĩ lễ dài, rất nhiều
team/dự án tại DC12 đã tổ chức những chuyến
đi dài ngày đến đất nước Campuchia xinh đẹp,
vừa để thư giãn sau những làm việc căng thẳng,
vừa xây dựng tình đoàn kết để hiểu nhau hơn
cho các thành viên.

3. DC16
DC16 đã có một chuyến đi biển đầy nắng và gió tại Hàm Thuận Nam, Phan Thiết trong tháng 4 vừa qua.
Chuyến đi này đã giúp gắn bó các thành viên DC16 lại với nhau qua những hoạt động sôi nổi như Lucky
Draw hoành tráng với giải đặc biệt là 1 chỉ vàng SJC, những trò chơi trên bãi biển cười thả ga. Đặc biệt tại
tiệc BBQ ấm áp, mọi người còn được thưởng thức những món ăn hải sản tươi ngon hấp dẫn, những trò chơi
đầy tiếng cười. Mặc dù đây là chuyến đi teambuilding đầu tiên của DC16, nhưng từ khâu chuẩn bị đến suốt
chuyến đi mọi người đã luôn giúp đỡ nhau. Chuyến đi này thực sự đã thành công rực rỡ và để lại nhiều kỷ
niệm đẹp trong lòng mỗi thành viên.
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Mẹo phục hồi làn da cháy nắng sau khi đi biển
Những ngày nắng nóng, rất nhiều nhóm/dự án đã vi vu tới các
bãi biển để nghỉ mát và thư giãn. Sau những ngày vui đùa với
sóng biển và nắng vàng làn da của bạn sẽ rất dễ bị đen sạm,
cháy nắng. Để phục hồi làn da nhanh chóng sau khi đi biển bạn
có thể áp dụng các mẹo “tẩy trắng da” như sau:

Đắp mặt nạ sữa chua
Sữa chua giúp loại bỏ cảm giác nóng rát, làn da mát mẻ sảng khoái trở lại. Đồng thời giúp da trắng
sáng trở lại sau những ngày đi biển.
Chỉ cần đắp trực tiếp sữa chua không đường lên làn da bị cháy nắng bạn sẽ cảm nhận được sự mát
lạnh mà sữa chua mang lại. Thường xuyên dùng sữa chua đắp mặt nạ sẽ giúp da mịn màng, trắng sáng
và căng bóng.

Sử dụng lòng trắng trứng gà
Lòng trắng trứng gà có chứa các enzyme khục hồi các tổn
thương trên da do ánh nắng gây nên. Đồng thời nó còn làm
mát da, xua đi cơn đau rát vì cháy nắng cho bạn.

Dùng nước vo gạo

Bạn chỉ cần tách lòng trắng trứng gà rồi thoa trực tiếp lên
vùng da bị cháy nắng. Để cho lòng trắng trứng gà khô trên da
rồi rửa lại với nước sạch là được.

Dùng nước vo gạo để rửa mặt hay gạn nước vo
gạo lấy phần bột trắng đục lắng ở bên dưới rồi pha
thêm chút nước ấm thoa lên vùng da cháy nắng để
phục hồi da.

Tắm với dầu ô liu

Bạn có thể để mặt nạ trong khoảng 15-20 phút để
da thấm các dưỡng chất làm trắng của nước vo gạo.

Dầu oải hương
Dùng dầu oải hương thoa trực
tiếp lên vùng da bị cháy nắng để
làm dịu sự bỏng rát của da. Bên
cạnh đó bạn có thể kết hợp với
nha đam để có kết quả tốt hơn.

Bạn nên dùng loại dầu oliu nguyên chất chưa qua tinh chế sẽ
tốt hơn.
Lấy khoảng 3 thìa café dầu oliu trộn với sữa tắm, cho vào
khăn tắm, tắm như bình thường. Bạn sẽ thấy làn da mịn màng
và có độ đàn hồi tốt, giảm bong tróc, nhanh trắng sáng trở lại.

Trà xanh

Đắp dưa chuột

Dùng nước trà xanh khi còn ấm, ngâm
một miếng vải sạch vào ấm trà đến khi
nước nguội rồi đắp miếng vải lên vùng
da bị cháy nắng trong khoảng 10-15
phút sẽ giúp bạn làm dịu làn da bị
cháy nắng.

Chỉ cần vài lát dưa chuột tươi nhiều nước
đắp lên vùng da bị cháy nắng khoảng 10
phút làn da của bạn sẽ dịu lại. Các tinh
chất của dưa chuột còn giúp bạn có làn da
trắng sáng nếu đắp mặt nạ thường xuyên
nữa đấy.

Dùng dấm trị da cháy nắng
Có thể dùng dấm trắng hoặc dấm táo cho vào bình xịt và
phun trực tiếp lên vùng da bị cháy nắng. Làn da sẽ dịu lại và
sáng dần lên.
Bạn cũng có thể dùng gạc y tế thấm dấm và đắp lên vùng da
bị cháy nắng trong khoảng 10 phút hiệu quả cũng khá tốt.
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“Nếu một ước mơ rơi xuống
và vỡ thành nghìn mảnh,
đừng bao giờ ngại nhặt một trong những
mảnh đó lên và bắt đầu lại.”
Flavia Weedn

