MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tên công việc

: Thực tập sinh – Ngành CNTT

Số lượng

: 15

Hình thức làm việc

: Toàn thời gian ( 3 tháng)

Nơi làm việc

: Lầu 5, Tòa nhà ACM, 96 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, TP.HCM

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

FPT Software là một thành viên thuộc tập đoàn FPT, hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu phần
mềm, tư vấn triển khai hệ thống phần mềm quản lí Doanh nghiệp cho Khách hàng Việt Nam và Quốc
tế.
Thông tin thêm: https://www.fpt-software.com/
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
-

Thực tập tại phòng tư vấn triển khai ERP của công ty,

-

Hỗ trợ triển khai hạ tầng cho các dự án ERP.

-

Cài đặt hệ thống ERP. SAP.



Có đủ điều kiện tốt nghiệp - đối với các bạn sinh viên năm cuối



Có khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành và giao tiếp Tiếng Anh cơ bản



Có khả năng tự tổ chức, tổ nghiên cứu tài liệu, yêu thích giao tiếp và CNTT



Ăn nói lưu loát, lanh lợi, mong muốn làm việc lâu dài trong lĩnh vực ERP

YÊU CẦU

Nguồn lực Technical – Số lượng: 10


SV các chuyên ngành liên quan CNTT



Thời gian: tối thiểu 2-3 tháng



Ưu tiên: Tiếng Anh TOEIC 500 hoặc Tiếng Nhật N4, N5



Chế độ:
 Training đạt kết quả tốt được nhận vào dự án có thưởng 2triệu /bạn/đợt training
 Vào dự án (On-job training) có phụ cấp 3-7 triệu /người tùy vào Performance

Nguồn lực Technical biết Tiếng Nhật – Số lượng: 5


SV các chuyên ngành liên quan CNTT:



Thời gian: tối thiểu 2-3 tháng



Tiếng Nhật N3 trở lên



Chế độ:
 Có hỗ trợ thực tập 200-300$/người/khóa
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QUYỀN LỢI


Cơ hội phát triển nghề nghiệp tốt, ổn định, lâu dài



Được đào tạo bài bản về quy trình, công nghệ và các kiến thức cần thiết cho công
việc trong ngành CNTT



Các SV mới ra trường khá giỏi, đạt yêu cầu phỏng vấn sẽ có cơ hội vừa được tham
gia chương trình đào tạo vừa được tham gia vào dự án ERP để tiếp xúc môi
trường dự án thực tế.



Thời gian làm việc: 8h/ngày, từ thứ 2 – thứ 6.



Được tham gia vào các hoạt động phong trào của FPT

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Ứng viên có nguyện vọng ứng tuyển vào vị trí trên vui lòng gửi CV hoàn chỉnh email nhận
hồ sơ bên dưới:
FPT Software Co. Ltd
Người liên hệ

: Ms. Le Nguyen Phuong Thuy

Số điện thoại

: (+ 84) 83736 2323 - ext 56715 – 090 2826 027

Email nhận hồ sơ

: thuylnp@fsoft.com.vn (dung lượng gửi tối đa 2MB)

Website tuyển dụng

: www.career.fpt-software.com

FPT Software – Where talents meet
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