
 Gia tăng giá trị đầu tư  

GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI 

I. Giới thiệu 

1. Về chúng tôi 

 MaxPro là viết tắt của các từ: Maximize (Tối đa hóa) và nhóm từ Proactive (Tiên 
phong), Professional (Chuyên nghiệp), Profitable (Có lợi nhuận), Protective (Được bảo 
vệ) và Properous (Thịnh vượng).  

 Chữ viết tắt MaxPro cũng là khẩu hiệu thể hiện rõ mục tiêu kinh doanh của chúng tôi là:  

o Đi đầu trong việc phát triển và áp dụng công nghệ trong lĩnh vực forex 

o Đảm bảo phục vụ chuyên nghiệp 

o Tối ưu hóa lợi nhuận cho Nhà đầu tư 

o Bảo vệ vốn kinh doanh 

o Cùng nhà đầu tư thịnh vượng 

 MaxPro đặt trọng tâm vào việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ gia tăng cho Nhà đầu tư vào 
các sản phẩm tài chính phái sinh trên thị trường. Ví dụ như: ngoại hối (forex), vàng, các 
hợp đồng mua bán hàng hóa tương lai …. 

 Chúng tôi cung cấp các dịch vụ bao gồm: Giao dịch ủy thác, Cung cấp tín hiệu giao dịch, 
Đào tạo lập trình và viết robot theo yêu cầu. 

 Chúng tôi tự hào là một trong những công ty tiên phong đầu tiên tại Việt nam áp dụng 
công nghệ hiện đại trong việc cung cấp dịch vụ của mình. 

 MaxPro có được đội ngũ nhân viên và cộng tác viên chuyên nghiệp, được đào tạo 
chuyên môn sâu và có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực đầu tư vào các sản phẩm tài 
chính trên thị trường quốc tế. Cùng với sản phẩm MaxPro, chúng tôi hoàn toàn tin 
tưởng sẽ đem đến cho Nhà đầu tư những dịch vụ tốt nhất. 

 Với cơ hội phát triển kinh doanh rộng mở, chúng tôi chào đón các Đối tác kinh doanh, 
Nhà đầu tư là các Tổ chức hoặc Cá nhân và Các cộng tác viên cùng chia sẻ kinh nghiệm 
và hợp tác kinh doanh. 

 

2. Về sản phẩm robot MaxPro 
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 MaxPro là một phần mềm (robot) được xây dựng qua nhiều năm bởi đội ngũ chuyên gia 
dày dặn kinh nghiệm trên thị trường ngoại hối;  

 MaxPro sử dụng lồng ghép cùng lúc nhiều chiến lược giao dịch và quản trị rủi ro đa 
dạng. Vì vậy, MaxPro và có thể phân tích và đưa ra các khuyến nghị hoặc quyết định 
giao dịch một cách hiệu quả nhất. 

 Các chiến lược giao dịch đa dạng và chuyên nghiệp đã được mô hình hóa và lập trình 
thành hệ thống. Điều này giúp cho MaxPro có thể thực hiện và kiểm soát rủi ro các giao 
dịch hoàn toàn tự động mà không cần thêm bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài. 

 MaxPro cũng được thiết kế mở để đáp ứng linh hoạt được các yêu cầu đa dạng của Nhà 
đầu tư về kỳ vọng lợi nhuận hoặc mức độ chấp nhận rủi ro. 

 Hiện nay, sản phẩm MaxPro đã được thương mại hóa rộng rãi thông qua việc cung cấp 
các dịch vụ như Ủy thác giao dịch hoặc Cung cấp tín hiệu giao dịch qua các kênh Skype, 
Email, SMS. 

 Trong thời gian tới MaxPro sẽ tiếp tục được chúng tôi đầu tư phát triển và nâng cấp. 

 

II. Tuyển dụng 

MaxPro là tổ chức kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực đầu tư Tài chính với dịch vụ cốt lõi là tư 
vấn đầu tư tài chính. Chúng tôi cần tuyển nhân viên và công tác viên: 

1. Yêu cầu 

 Nam/Nữ từ 22 tuổi trở lên. 

 Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành kinh tế. 

 Tác phong làm việc chuyên nghiệp. 

 Có khả năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt. 

 Nhanh nhẹn, nhiệt tình và có ý chí cầu tiến 

 Có khả năng làm việc nhóm, tự chủ trong công việc. 

 Có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực cao. 

 Khả năng sử dụng vi tính thành thạo. 

2. Mô tả công việc 

 Phát triển mạng lưới kinh doanh và tìm kiếm khách hàng có nhu cầu đầu tư hoặc tư 

vấn đầu Tài chính. 
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 Tư vấn đầu tư cho khách hàng: thông tin kinh tế, tư vấn chiến lược giúp nhà đầu tư 

thu được hiệu quả lớn nhất với rủi ro thấp nhất. 

 Chăm sóc và hỗ trợ dịch vụ cho Nhà đầu tư. 

3. Các chế độ 

 Mức lương của nhân viên: Lương cứng + Hoa hồng theo hiệu quả. 

 Mức lương của cộng tác viên: Hoa hồng theo hiệu quả. 

 Được tham gia miễn phí các khóa học và đào tạo về nghiệp vụ chuyên môn. 

 Tham gia các khóa học cao cấp về kỹ năng mềm hỗ trợ quá trình làm việc. 

 Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, linh hoạt về thời gian. 

4. Yêu cầu hồ sơ  

 Sơ yếu lý lịch: Thông tin cá nhân, mô tả quá trình học tập và làm việc. 

 Các văn bằng, chứng chỉ liên quan. 

 2 tấm hình 3×4. 

 Các hồ sơ được scan và gửi trực tiếp qua email. 

5. Liên hệ:  

 Email : info@dautruongfx.com  

 Skype : dautruongfx 

III. Các dự án 

Với mục tiêu mở rộng hoạt động kinh doanh, hiện tại chúng tôi đang tập trung phát triển 2 dự án 
sau: 

1. Dự án phát triển cộng đồng 

 Xây dựng kênh cung cấp thông tin nhằm phổ biến kiến thức về lĩnh vực đầu tư 
Forex, Vàng đến các Nhà đầu tư cá nhân. 

 Tạo cơ chế và sân chơi giúp Nhà đầu tư có cơ hội được thực hành và học hỏi kinh 
nghiệm lẫn nhau thông qua việc tổ chức các hoạt động thi đấu và họp nhóm định 
kỳ. 

 Tận dụng sức mạnh Internet để xây dựng các diễn đàn, tạo cơ hội cho các thành 
viên được chia sẻ, giao lưu và tìm kiếm các cơ hội hợi tác. 

2. Phát triển phần mềm giao dịch tự động (robot) 
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Giao dịch ngoại hối bằng Robot | Giám sát tài kh Đào tạo lập trình Robot | Tín hiệu Forex 4

 Tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp hiệu quả của sản phẩm nền tảng hiện tại MaxPro. 

 Đầu tư nghiên cứu để phát triển các chiến lược giao dịch mới nhằm mục tiêu cho ra 
đời các sản phẩm Robot mới phục vụ cho việc giao dịch các sản phẩm đa dạng. 

 Xây dựng đội ngũ nhân lực phân tích và lập trình có trình độ nhằm phục vụ nhu cầu 
Viết và đào tạo lập trình Robot của các Nhà đầu tư. 

 

IV. Liên hệ 

 Email : info@dautruongfx.com  

 Skype: dautruongfx 

BAN QUẢN TRỊ 

www.dautruongFX.com 

Tài liệu này được cung cấp từ 

 
oản | Viết robot theo yêu cầu | 
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