SPS Việt Nam mở rộng chi nhánh ở Cần Thơ
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(Tieudung24h.vn)  Mới đây, Công ty Swiss Post Solutions (SPS Việt Nam) đã khánh thành văn
phòng mới tại chi nhánh ở TP. Cần Thơ với sự tham dự của ông Othmar Hardegger, Tổng lãnh
sự Thụy Sĩ tại TP.HCM, lãnh đạo TP. Cần Thơ và đại diện Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Việt
Nam cùng các trường đại học tại Cần Thơ.
Vinamilk mở rộng hoạt động khu vực ASEAN
Thách thức với DN Việt khi công nghệ số nắm phần quyết định
Tân Hiệp Phát tặng 60.000 lít nước ngọt mỗi ngày cho vùng nhiễm mặn

Lễ cắt băng khánh thành văn phòng mới tại chi nhánh ở TP. Cần Thơ của Công ty Swiss Post Solutions (SPS Việt Nam)
Ông Anatolijus Fouracre, Giám đốc điều hành SPS Việt Nam, cho biết chi nhánh mới là “nơi tiếp thêm năng lượng, sự
năng động, nhiệt huyết để cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn cho cho khách hàng và phát triển SPS Việt Nam
ngày càng lớn mạnh”.
Sau hơn 5 hoạt động tại Chi nhánh ở Cần Thơ, nơi tập trung nhiều trường Đại học và Cao đẳng đã cung cấp nguồn nhân
lực dồi dào, chất lượng cao, SPS Việt Nam đã mở rộng quy mô hoạt động, từ số lượng nhân viên ban đầu chỉ 120 người,
đến nay đã lớn mạnh với 400 thành viên, đưa tổng số nhân viên của Công ty SPS Việt Nam ở hai văn phòng TP.HCM và
Cần Thơ lên hơn 1.200 người.
Ông Othmar Hardegger, Tổng lãnh sự quán Thụy Sĩ tại TP.HCM nhấn mạnh tầm quan trọng của SPS Việt Nam trong việc
phát triển kinh tế Việt Nam. Ông cho biết đã có hơn 2 tỉ USD đầu tư từ các tập đoàn Thụy Sĩ vào Việt Nam (trong đó có
SPS). Thụy Sĩ trở thành một trong 4 nước có nguồn đầu tư vào Việt Nam lớn nhất trong khối các nước EU.
Theo ông Othmar, sự cam kết của công ty SPS Việt Nam phát triển quy mô kinh doanh với chất lượng tốt nhất sẽ là
nguồn cảm hứng và tiền đề cho những công ty khác tại Việt Nam.
Giám đốc điều hành SPS Việt Nam cho biết thêm: Từ ngày đầu thành lập đến nay, SPS Việt Nam đã tích cực tham gia
vào lĩnh vực lĩnh vực Xử lý dữ liệu và Gia công quy trình kinh doanh. Câu chuyện thành công của SPS Việt Nam thể hiện
qua những bước tiến ấn tượng cũng như khả năng cạnh tranh mạnh mẽ trong hơn 10 năm hoạt động tại Việt Nam.
SPS Việt Nam hiện là một trong những nhà chuyên cung cấp các dịch vụ số hoá và gia công quy trình doanh nghiệp
hàng đầu tại Việt Nam, cùng các dịch vụ công nghệ thông tin 24/7, 365 ngày với chất lượng và độ bảo mật cao.

