FPT SOFTWARE – Cơ hội nghề nghiệp rộng mở
dành cho Sinh viên sắp tốt nghiệp
🌟 BẠN LÀ AI?
Bạn l{ sinh viên đ~/ sắp tốt nghiệp trong năm 2018?
Bạn yêu thích và mong muốn theo đuổi nghề lập trình?
Bạn muốn nâng tầm bản thân: Phát triển chuyên môn, học hỏi công nghệ mới, rèn luyện kỹ năng
mềm & hoàn thiện khả năng ngoại ngữ?
Bạn mong muốn học tập & làm việc trong môi trường năng động với mức thu nhập "khủng"?
Bạn mong muốn trở th{nh “Công d}n to{n cầu”?
Hãy thử sức với c|c cơ hội nghề nghiệp tại FPT Software - Công ty cung cấp các dịch vụ & giải
pháp phần mềm lớn nhất Việt Nam với hơn 13.000 nhân viên trên toàn cầu:
🌟 BẠN SẼ CÓ CƠ HỘI:
Cơ hội thăng tiến nhanh, làm việc tại những “siêu” dự án với các chuyên gia công nghệ h{ng đầu
Được đ{o tạo chuyên sâu về công nghệ C#/.Net; Java; C/C++/Embedded; Android; iOS;
Frontend...và quy trình phát triển dự án phần mềm
Hoàn thiện kỹ năng mềm và nâng tầm khả năng ngoại ngữ chỉ sau 2-3 tháng
Nhận trợ cấp đ{o tạo/ thực tập cùng mức lương “khủng” tùy theo mức độ đóng góp v{ kết quả
làm việc tại dự án
Học tập & làm việc tại một trong những văn phòng đẹp - hiện đại nhất Việt Nam
Trở th{nh “Global Citizen” - trải nghiệm môi trường làm việc toàn cầu tại 33 quốc gia mà FSoft
đang hiện diện…
🌟 HÃY THỬ SỨC!
Gửi ngay hồ sơ ứng tuyển bao gồm:
• CV/ Résume: tóm tắt quá trình học tập, kinh nghiệm làm việc, thời gian có thể làm việc (full-time
hay Part-time), vị trí mong muốn ứng tuyển.
• Email subject: [Fresher 2018]_Họ và tên_SĐT
• Địa chỉ gửi hồ sơ: TuyendungHN@fsoft.com.vn
🌟 Thông tin chi tiết tham khảo tại:
• Fanpage: Tuyển dụng FPT Software (www.facebook.com/FPTSoftware.tuyendung/)
• Website: career.fpt-software.com/freshers/2018
• Hotline: Việt Bách (BachDV1@fsoft.com.vn) – 0969.125.248

FPT Software – We don’t create a job, we create a career!

