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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

1. TUYỂN NHÂN SỰ ĐỂ ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH MOBILE 

  

Số lượng: 15 người 

 Yêu cầu:  
- Sinh viên sắp tốt nghiệp hoặc đã tốt nghiệp các trường Đại học Công nghệ thông tin, toán tin, 

Aptech… có full thời gian để đến công ty học và làm việc, không nhận nhân sự làm partime. 
- Yêu thích phát triển ứng dụng trên mobile, có khả năng tự nghiên cứu, tìm hiểu công nghệ. 

- Nắm chắc tư duy lập trình cơ bản JAVA hoặc C++, .Net…  

- Có hiểu biết về giao diện và tính năng của  điện thoại Android, IOS 

- Ưu tiên ứng viên đã có đồ án hoặc bài tập lớn phát triển các ứng dụng chạy trên android hoặc IOS. 

- Tiếng anh hoặc tiếng Nhật: đọc hiểu tốt, ưu tiên ứng viên có thể nghe nói. 

Mô tả công việc: 

- Trong 2 tuần đầu được đào tạo các kiến thức cơ bản về Mobile, các bước công việc cụ thể để hoàn 

thành 1 dự án phần mềm… 

- 2 Tuần tiếp theo được thực hành các kiến thức đã học vào các dự án cụ thể.  

- 4 tuần tiếp theo được tham gia vào các dự án thật của công ty với vai trò vừa học vừa làm 

- Kết thúc đào tạo được bố trí tham gia vào các dự án với vai trò là Lập trình viên của dự án. 

- Làm việc tại trụ sở công ty tại Hà Nội, khai giảng dự kiến vào 15/12/2015 

 

Quyền lợi: 

- Được đào tạo về lập trình Android, IOS miễn phí trong vòng 2 tháng. 

- Ký cam kết đào làm việc cho công ty ít nhất 24 tháng kể từ sau thời gian đào tạo. 

- Sau đào tạo sẽ được ký HĐLĐ dài hạn và hưởng lương theo thang bậc lương của công ty, mức 

lương phụ thuộc vào kết quả của 2 tháng học tập. 

- Chế độ xét tăng lương theo định kỳ 1 năm/1 lần, thưởng theo quy định. 

- Được đóng các loại bảo hiểm xã hội, y tế theo quy định của Nhà nước. 

- Ngoài lương cứng trên còn có lương mềm hàng tháng, hàng năm + Thưởng ngày lễ, theo quy định 

chung của Công ty. 

- Hưởng chế độ nghỉ mát 1 lần/năm, có chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và người nhà theo 

Chính sách đãi ngộ của Công ty; 

- Có cơ hội được hưởng các chế độ đãi ngộ đặc biệt theo chính sách Nhân sự Key của Tinhvan 

Group; 

- Có cơ hội hưởng quyền mua cổ phiếu ưu đãi theo Chính sách của Công ty; 

- Có cơ hội đi học tập và làm việc tại Singapore và Nhật Bản. 
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- Được tham gia các lớp học tiếng Nhật, tiếng Anh từ sơ cấp tới nâng cao sau giờ làm việc tại công 

ty 

- Có cơ hội trở thành “Gương mặt xuất sắc” hay “Minh Tinh” tiêu biểu của Công ty nếu hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ; 

       

Quy trình phỏng vấn: 

- Vòng 1: Ứng viên sẽ được mời đến làm 3 bài test: IQ, Tiếng Anh, Công nghệ tối đa 130 phút 

- Vòng 2: Phỏng vấn trực tiếp với cán bộ quản lý: thời gian khoảng 40 phút. 

- Mời tới công ty làm các thủ tục HĐ và đi làm 

 

Hồ sơ dự tuyển gồm:  

Gửi Cv vào email: phuongvt@tinhvan.com hoặc hrtvo@tinhvan.com ghi rõ vị trí ứng tuyển, điện thoại 

và địa chỉ liên hệ, trình độ chuyên môn và quá trình làm việc, ảnh 4x6;  

 

Địa chỉ nộp hồ sơ:    

Tại Hà Nội: Công ty Cô phần XK phần mềm Tinh Vân 

Tầng 8, Khách sạn Thể thao, Làng Sinh viên Hacinco, Thanh Xuân, Hà Nội. 

Tel: +84 4 62852502 máy lẻ 34 (gặp Mrs Phượng); E-mail: hrtvo@tinhvan.com 
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