[FPT Software] Chiến dịch Tuyển dụng: “CODE YOUR LIFE”
Nắm bắt cơ hội, khai phá thành công
Hiểu rằng các bạn sinh viên mới ra trường cần xây dựng tiền đề vững chắc cho sự phát triển sự
nghiệp của mình, FPT Software là công ty tiên phong mang lại chương trình Tuyển Dụng – Đào tạo
dành cho các bạn sinh viên mong muốn khởi nghiệp và phát triển chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ
thông tin.
Cơ hội phát triển sự nghiệp không giới hạn tại FPT Software trong chiến dịch tuyển dụng “CODE
YOUR LIFE” – chiến dịch tuyển dụng lớn nhất năm 2017 đang chờ đón bạn:
Bạn là sinh viên/ cựu sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử Viễn thông, Kỹ thuật
máy tính, Công nghệ phần mềm?
Bạn tự tin với kiến thức nền tảng về Java/.Net/C/C++/Embedded/Mobile/ NodeJS...?
Bạn mong muốn được học tập & làm việc trong môi trường năng động với mức thu nhập "khủng"?
Tại sao nên chọn FPT Software?
FPT Software – Công ty dịch vụ ủy thác phần mềm số 1 Đông Nam Á: Là công ty thành viên của
Tập đoàn FPT, được thành lập từ năm 1999, sau 18 năm hoạt động và phát triển, FPT Software hiện là
công ty dịch vụ ủy thác phần mềm lớn nhất Đông Nam Á, với gần 11.000 nhân viên, hiện diện tại 24
quốc gia trên thế giới.
➡

Tại FSoft, bạn sẽ có được nền tảng chuyên môn vững chắc thông qua các hoạt động đào tạo
bài bản, hướng dẫn từ các chuyên gia và trải nghiệm tại các dự án thực tế với những công nghệ hiện
đại, đa dạng.
➡

Bạn sẽ có lộ trình phát triển rõ ràng, phù hợp với khả năng và nguyện vọng của bản thân tại Công
ty được bình chọn là “Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”.
➡

Tương lai của bạn nằm trong tay bạn, mạnh dạn đầu tư, tìm kiếm cơ hội, trải nghiệm thử thách
trong môi trường năng động và sáng tạo tại FPT Software, bạn sẽ tìm thấy thành công, thậm chí, chính
thành công sẽ gõ cửa cuộc đời bạn.
Cơ hội ngay trong tầm tay của bạn:
Được đào tạo các kiến thức chuyên sâu về Java/.Net/C/C++/Embedded/Mobile/ NodeJS... và quy
trình phát triển dự án phần mềm.
➡

➡

Nhận lương/ trợ cấp đào tạo/ thực tập tùy theo mức độ đóng góp và kết quả làm việc tại dự án.

Trở thành “key member” trong dự án cùng các khách hàng lớn trong các lĩnh vực: Công nghệ Ô tô,
Thương mại điện tử, Bảo hiểm, Ngân hàng Tài chính, Y tế, Chuỗi cung ứng, Truyền hình – giải trí....
➡

➡

Cơ hội thăng tiến nhanh và trải nghiệm môi trường làm việc toàn cầu.

….
Hàng trăm cơ hội thực tập, đào tạo và làm việc tại các dự án công nghệ hấp dẫn đang chờ đón
các bạn tại FPT Software trong năm 2017. Bạn có thể ứng tuyển một trong hai vị trí:
➽ THỰC TẬP SINH (Dành cho SV làm việc part-time)
➽ FRESHER TRAINING/DEV (Dành cho SV làm việc full-time)
Bạn chỉ cần:
• Là sinh viên năm cuối / Sinh viên đã tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử Viễn
thông, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ phần mềm?
• Nắm vững kiến thức cơ bản ít nhất một trong các ngôn ngữ lập trình Java/ .Net/ C/C++/ Embedded/
Mobile/ NodeJS...
• Mong muốn được học hỏi về phân tích, thiết kế, thực hiện, kết hợp các hệ thống phần mềm.
• Có kinh nghiệm làm việc tại các dự án thực tế, các phòng nghiên cứu – Labs, các bài tập lớn, đồ án
môn học...

Cách thức ứng tuyển:
Gửi 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). Bảng điểm, bằng cấp, chứng chỉ (file mềm/ ảnh chụp) đính kèm
• Mail subject: [Ngôn ngữ]_Họ và tên_SĐT
Địa chỉ gửi hồ sơ: TuyendungHN@fsoft.com.vn
• Hotline: Mr. Bách – 0969.125.248/ Ms Tâm 0912 272 609

