
Những công ty khoa học dữ liệu cung cấp các 

cơ hội nghề nghiệp tuyệt vời trong năm 2023 

Khoa học dữ liệu là một trong những lĩnh vực mới nổi phổ biến nhất và các 

lựa chọn nghề nghiệp được tìm kiếm vào năm 2022. Hiện tại, khoa học dữ 

liệu đang thống trị thị trường việc làm mới nổi với mức tăng trưởng tuyển 

dụng khổng lồ 50% trong vài năm qua. Công nghệ đang cách mạng hóa 

hầu hết mọi ngành công nghiệp và trở nên phổ biến từng ngày. Khoa học 

dữ liệu là một tài sản quý giá đối với một tổ chức vì nó giúp các doanh 

nghiệp hiểu và nâng cao quy trình của họ bằng cách tiết kiệm thời gian và 

tiền bạc. Việc sử dụng hiệu quả các công cụ khoa học dữ liệu cho phép 

các doanh nghiệp giảm lãng phí thông tin chi tiết, sự kiên nhẫn và tài chính 

bằng cách phân tích hiệu suất của các kênh tiếp thị khác nhau và tập trung 

vào những kênh mang lại lợi nhuận cao hơn cho các khoản đầu tư. Hầu 

hết các công ty công nghệ lớn đang thuê các chuyên gia lành nghề, những 

người có thể xác định nhu cầu về các công nghệ tiên tiến và sử dụng 

chúng hết tiềm năng của họ. Ở đây chúng tôi đã tranh thủ liệt kê các công 

ty khoa học dữ liệu hàng đầu đang thuê các chuyên gia dữ liệu và cung 

cấp các cơ hội nghề nghiệp sinh lợi.  

Inspur Cloud 

Tập đoàn Inspur là nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu lớn và điện toán đám mây 

hàng đầu của Trung Quốc với ba công ty niêm yết: Inspur Information, 

Inspur Software và Inspur International bao gồm bốn nhóm ngành lớn là 

trung tâm dữ liệu đám mây, dịch vụ đám mây và dữ liệu lớn, thành phố 

thông minh và doanh nghiệp thông minh. Inspur cung cấp các sản phẩm và 

dịch vụ CNTT đáp ứng nhu cầu thông tin của hơn 120 quốc gia và khu vực.  

Fractal Analytics 

Fractal là một công ty khởi nghiệp về giải pháp phân tích tiên tiến và là một 

trong những người chơi nổi bật trong lĩnh vực AI. Sứ mệnh của công ty là 

thúc đẩy mọi quyết định của con người trong doanh nghiệp và mang đến 

AI, kỹ thuật và thiết kế để giúp các công ty lớn nhất thế giới trong danh 

sách Fortune 500. Các sản phẩm của công ty hỗ trợ trong việc ra quyết 

định chiến thuật và các hoạt động tự động. 
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Databricks · 

Databricks là một công ty dữ liệu và AI đã cung cấp nền tảng lakehouse 

đầu tiên và duy nhất trên thế giới trên đám mây. Công ty kết hợp những 

kho dữ liệu và hồ dữ liệu tốt nhất để cung cấp một nền tảng mở và thống 

nhất cho dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.  

4Paradigm 

4Paradigm là nhà cung cấp dịch vụ và công nghệ trí tuệ nhân tạo. Công ty 

cung cấp một nền tảng công nghệ máy học có thể dự đoán chính xác và 

dữ liệu của tôi, giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu quả, giảm rủi ro và thu 

được giá trị thương mại lớn hơn. Việc học tập di cư do nhóm sáng lập mô 

hình thứ tư khởi xướng được ngành công nghiệp coi là 'thế hệ tiếp theo 

của công nghệ trí tuệ nhân tạo.  

6Sense 

6sense phát minh lại cách các tổ chức tạo, quản lý và chuyển đổi quy trình 

thành doanh thu. Công ty nắm bắt các tín hiệu mua ẩn danh, nhắm mục 

tiêu đúng tài khoản vào thời điểm lý tưởng và đề xuất các kênh và thông 

điệp để tăng hiệu suất doanh thu. Loại bỏ phỏng đoán, ma sát và lãng phí 

nỗ lực bán hàng, 6sense trao quyền cho các nhóm bán hàng, tiếp thị và 

thành công của khách hàng để cải thiện đáng kể chất lượng đường ống là 

một số trách nhiệm chính của công ty.  

Dataiku · 

Dataiku là nền tảng cho AI hàng ngày, hệ thống hóa việc sử dụng dữ liệu 

để có kết quả kinh doanh đặc biệt. Các tổ chức sử dụng các sản phẩm 

Dataiku nâng cao khách hàng của họ một cách hiệu quả, cho phép họ có 

khả năng đưa ra quyết định hàng ngày tốt hơn với dữ liệu.  

OpenAI 

OpenAI là một công ty nghiên cứu và triển khai trí tuệ nhân tạo chuyên 

đảm bảo rằng trí tuệ nhân tạo đa năng mang lại lợi ích cho tất cả mọi 

người. AI là một công cụ cực kỳ mạnh mẽ phải được khai thác với sự an 



toàn và lưu ý đến nhu cầu của con người. OpenAI được dành riêng để đặt 

sự liên kết lợi ích đó lên trên bất kỳ điều gì khác.  

Dremio · 

Dremio là một nền tảng lakehouse dễ dàng và cởi mở nhằm mục đích 

cung cấp BI quan trọng trên hồ dữ liệu. Là người tạo ra Apache Arrow ban 

đầu, Dremio đang thực hiện sứ mệnh phát minh lại SQL cho các hồ dữ liệu 

và đáp ứng mong đợi của khách hàng.  

Pagaya · 

Pagaya Investments là một công ty công nghệ tài chính định hình lại không 

gian quản lý tài sản bằng cách sử dụng máy học và phân tích dữ liệu lớn 

để quản lý tiền của tổ chức. Với trọng tâm là thu nhập cố định và tín dụng 

thay thế, Pagaya cung cấp nhiều loại quỹ tùy ý cho các nhà đầu tư tổ chức 

bao gồm quỹ hưu trí, công ty bảo hiểm và ngân hàng. 

Redis Labs 

Redis làm cho các ứng dụng nhanh hơn, bằng cách tạo một lớp dữ liệu 

cho một thế giới thời gian thực. Công ty là nhà tài trợ cho dự án Redis mã 

nguồn mở, cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ được yêu thích nhất thế giới và 

cung cấp Redis Enterprise, một nền tảng dữ liệu thời gian thực. Các nhà 

phát triển dựa vào Redis để xây dựng hiệu suất, khả năng mở rộng, độ tin 

cậy và bảo mật vào các ứng dụng của họ. 

  

 


