
 

Chương Trình Đào Tạo Lập Trình JAVA 
Tập đoàn DXC là tập đoàn công nghệ độc lập số 1 thế giới, với 170,000 nhân viên làm việc với 
hơn 6000 khách hàng ở 70 quốc gia trên toàn cầu.  DXC được thành lập với sự kết hợp của hai 

tập đoàn hàng đầu thế giới là  và  .   

Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực hiện tại và xây dựng đội ngũ nhân lực kế thừa trong tương lai 
của tập đoàn ở Việt Nam và mở rộng cơ hội việc làm cho tất cả các bạn có khả năng và kinh 
nghiệm lập trình, DXC Vietnam mời bạn tham gia Chương Trình Đào Tạo Lập Trình JAVA (JAVA 
Fresher Training Program):  

Nội dung, phụ cấp, và số lượng đào tạo: 

• Đào tạo những kiến thức cơ bản và nâng cao về ngôn ngữ lập trình JAVA và công nghệ 
liên quan, để làm việc trong các dự án chuyên về lĩnh vực Bảo hiểm, Tài Chính, Ngân Hàng 

• Thực hành trên các đề tài được các kỹ sư của công ty thiết kế 

• Phụ cấp 10,000,000 đồng nếu hoàn tất chương trình học và được tuyển dụng chính thức 
vào công ty 

• Số lượng học viên dự kiến: 10 người 

Thời gian, địa điểm và lịch đào tạo: 

• Ngày bắt đầu học: 22 Oct 2018 (6-8 weeks) 

• Ngày và giờ: từ thứ 2 đến thứ 6 mỗi tuần bắt đầu từ 9g đến 18g  
 

• Địa điểm: 366 Nguyễn Trãi, P8, Q5, Tp. HCM. 

Đối tượng và yêu cầu đào tạo: 

• Sinh viên hoàn tất chương trình học/đã tốt nghiệp tại các trường Đại Học, Cao Đẳng hoặc 
tương đương thuộc các chuyên ngành: Phần mềm, CNTT,  Toán-Tin, Toán, Vật Lý,… Hoặc 
có khả năng và kinh nghiệm lập trình 

• Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh ở cấp độ cơ bản 

• Cam kết làm việc cho công ty 24 tháng kể từ khi hoàn tất chương trình đào tạo 

• Tham gia đầy đủ thời gian đào tạo như yêu cầu  

Qui trình tuyển chọn: 

• Vòng 1: Sàng lọc hồ sơ 

• Vòng 2: Kiểm tra kiến thức bằng bài test 

• Vòng 3: Phỏng vấn 

Hồ sơ yêu cầu (bảng mềm softcopy) 

• Resume (bằng tiếng Anh) 

• Bảng điểm/Giấy Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp Đại Học/ Cao Đẳng 
Hoặc chứng chỉ kỹ thuật/chi tiết về khả năng và kinh nghiệm lập trình  

• Chứng chỉ tiếng Anh nếu có 



 
Nộp đơn ứng tuyển và liên hệ: 

• Email: DXC_Vietnam_Recruitment@dxc.com / Ms Duyen Tran 

• Website: http://www.dxc.com/vn_en 

• LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dxc-vietnam-734ab431/  

• Vietnamworks: https://www.vietnamworks.com/dxc-vietnam+tai-ho-chi-minh-v29-vn  

• Facebook: https://www.facebook.com/DXCinVietnam/  

mailto:DXC_Vietnam_Recruitment@dxc.com
http://www.dxc.com/vn_en
https://www.linkedin.com/in/dxc-vietnam-734ab431/
https://www.vietnamworks.com/dxc-vietnam+tai-ho-chi-minh-v29-vn
https://www.facebook.com/DXCinVietnam/

