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CÔNG VĂN 

(V/v: Tuyển dụng Lập Trình Viên cho Công Ty TNHH Trí Tuệ Nhân Tạo) 

 

Kính gửi :   TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN- ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI 

Công ty TNHH Trí Tuệ Nhân Tạo (AI Co., Ltd) xin được gửi tới Quý Trường  lời 

chào trân trọng ! 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trí tuệ nhân tạo (AI Co., Ltd) đã nghiên cứu, phát 

triển “Giải pháp học và thi trực tuyến” đoạt giải Nhất cuộc thi Nhân tài Đất Việt 

năm 2007 trong lĩnh vực Công nghệ thông tin do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa 

học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông đồng tổ chức và Tập đoàn Bưu 

chính Viễn thông Việt Nam là nhà tài trợ chính. 

Hiện tại Công ty chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng các bạn sinh viên học năm 

cuối của Quý trường mình để đảm nhiệm vị trí lập trình viên. Công ty chúng tôi xin 

được gửi tới Quý trường công văn về việc xin phép được tuyển dụng nhân sự đối với 

các sinh viên đang học tập tại Trường với nội dung sau: 

 

1. Điều kiện dự tuyển : 

- Sinh viên năm cuối, sắp tốt nghiệp ra trường ngành Công Nghệ Thông Tin 

- Học lực các môn chuyên ngành loại Khá trở lên 

- Có kiến thức cơ bản về lập trình lập trình ứng dụng Web, WebServices bằng 

công nghệ .NET và cơ sở dữ liệu (sql server, my sql ...) 

- Lập trình với các ngôn ngữ Visual C#.NET, ASP.NET 

- Tư duy logic tốt, nhận thức nhanh 

- Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc, cẩn thận, chăm chỉ, chủ động trong 

công việc. 

- Khả năng chịu áp lực cao 

 

2. Chỉ tiêu tuyển dụng : 10 sinh viên 

 

3. Mô tả công việc: 

- Lập trình phát triển theo yêu cầu của dự án. 

- Hỗ trợ trưởng nhóm trong việc phân tích, thiết kế. 

- Báo cáo công việc định kỳ cho trưởng nhóm. 

    4.  Quyền lợi:  



- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến và phát 

triển 

- Thu nhập cao theo năng lực, thưởng cao theo kết quả công việc 

- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, nghỉ mát 

- Làm việc theo giờ hành chính. 

 

5.   Hồ sơ bao gồm :  

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương 

- Đơn xin việc viết tay 

- CV nêu rõ quá trình học tập 

- Bảng điểm công chứng 

- Các văn bằng liên quan khác 

- Giấy khai sinh công chứng 

- Chứng minh thư công chứng 

- Ảnh 4x6 (04 ảnh) 

 

6.   Địa điểm nộp hồ sơ : 

Ms. Loan – P.Nhân sự 

SĐT: 04.22466776 

Công ty TNHH Trí Tuệ Nhân Tạo 

Số 118C Đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội 

 Email: loannm@aivietnam.net 

7.   Hạn nộp hồ sơ : Từ Ngày 01/09/2015 đến ngày 30/09/2015 

 

Trên đây là tất cả nội dung về thông tin tuyển dụng của công ty chúng tôi. Kính 

mong Quý Trường  tạo điều kiện cho chúng tôi tổ chức giới thiệu chương trình 

tuyển dụng này đến các sinh viên của Trường . 

                                                                 Xin trân Trọng cảm ơn ! 

Ghi chú  : 

- Nơi nhận:  Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên- 

ĐH Quốc Gia Hà Nội 

- Lưu VP : Công Ty TNHH Trí Tuệ Nhân Tạo 
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