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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
FPT Software là công ty thành viên của tập đoàn FPT, hiện đang là công ty xuất khẩu phần mềm lớn nhất
Đông Nam Á. Đến nay, Fsoft đã có mặt tại 11 quốc gia trên thế giới.
Tại Việt Nam, FPT Software có mặt tại 4 Thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và Cần Thơ.
Nhằm hỗ trợ cho sự mở rộng và phát triển không ngừng của công ty, hiện tại FPT Software chi nhánh
Cần Thơ có nhu cầu tuyển dụng như sau:
1. Vị trí: Fresher Developer
 Số lượng: 10
 Mô tả công việc:
-

Tham gia khóa đào tạo chuyên sâu về lập trình từ 1-3 tháng

-

Chương trình đào tạo chuyên nghiệp, được đúc kết từ kinh nghiệm làm việc thực tế trong các dự
án lớn với các tập đoàn lớn trên thế giới.

-

Trở thành nhân viên chính thức, tham gia các dự án phát triển phần mềm với các khách hàng lớn
của Công ty sau khi được đào tạo.

-

Địa điểm làm việc: FPT SOFTWARE CẦN THƠ
 Yêu cầu:

-

Có kiến thức cơ bản và mong muốn học hỏi lập trình

-

Nắm vững kiến thức lập trình hướng đối tượng (OOP)

-

Nắm vững kiến thức về các ngôn ngữ lập trình đã học (Java, C++, .NET, Mobile, …)
 Ưu tiên:

-

Các ứng viên có kinh nghiệm về các ngôn ngữ lập trình: C#, C++, Angular, PrimeNG, Bootstrap,
VBA, …

-

Các ứng viên có khả năng sử dụng thành thạo Tiếng Anh, Tiếng Nhật, …

-

Các sinh viên tốt nghiệp có điểm GPA trên 3.2
 Quyền lợi

-

Trợ cấp đào tạo lên đến 15.000.000/khóa;

-

Sau đào tạo sẽ được đánh giá lại năng lực và thỏa thuận lương;

-

Có cơ hội đi onsite tại Singapore, Malaysia, Mỹ, Nhật Bản, châu Âu,…

-

Được hưởng các chế độ đãi ngộ đặc biệt của FPT Software khi trở thành nhân viên chính thức.
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2. Vị trí: Fresher Tester
 Số lượng: 05
 Mô tả công việc:
-

Tham gia khóa đào tạo chuyên sâu về kiểm thử (test) từ 1-3 tháng;

-

Chương trình đào tạo chuyên nghiệp, được đúc kết từ kinh nghiệm làm việc thực tế trong các dự
án lớn với các tập đoàn lớn trên thế giới.

-

Trở thành nhân viên chính thức, tham gia các dự án phát triển phần mềm với các khách hàng lớn
của Công ty sau khi được đào tạo.

-

Địa điểm làm việc: FPT SOFTWARE CẦN THƠ
 Yêu cầu:

-

Ứng viên có kiến thức cơ bản và mong muốn học hỏi về test;

-

Ứng viên có khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt.
 Ưu tiên:

-

Ứng viên đã có chứng chỉ đào tạo Tester;

-

Ứng viên đã hoàn thành chương trình GST;

-

Các sinh viên tốt nghiệp có điểm GPA trên 3.2
 Quyền lợi

-

Trợ cấp đào tạo lên đến 15.000.000/khóa;

-

Sau đào tạo sẽ được đánh giá lại năng lực và thỏa thuận lương;

-

Có cơ hội đi onsite tại Singapore, Malaysia, Mỹ, Nhật Bản, châu Âu,…

-

Được hưởng các chế độ đãi ngộ đặc biệt của FPT Software khi trở thành nhân viên chính thức.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
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: Ms. Nguyễn Thị Kiều Phương
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