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Gameloft - www.gameloft.com - công ty hàng ñầu trong lĩnh vực phát triển và phát 

hành game dành cho mobile phones và consoles ñang tìm kiếm các ứng viên tài năng 

cho 20 vị trí lập trình C++ tại studio TP.HCM: 
 

CC++++  GGaammee  PPrrooggrraammmmeerr  ((BBRREEWW//iiPPhhoonnee//SSyymmbbiiaann//WWiinnCCEE))  
 

Gia nhập ñội ngũ kĩ sư tài năng tại Gameloft, công việc hằng ngày của bạn bao gồm lập trình, 

debug và tối ưu hóa code ñể tham gia phát triển và sáng tạo video game cho các thiết bị di 

ñộng cao cấp trên nền tảng các công nghệ tiên tiến nhất hiện nay (Brew, iPhone, Symbian, 

Windows Mobile…). 

Bạn sẽ tham gia vào toàn bộ qui trình phát triển game và có cơ hội cộng tác với ñội ngũ ñến 

từ các nước châu Âu, châu Á, châu Mỹ ñể tạo ra những mobile game ñẳng cấp cho thị 

trường quốc tế. 

Yêu cầu: 

• Thành thạo C++; có kiến thức về Java là một lợi thế; 

• Trình ñộ cao ñẳng, cử nhân hoặc tương ñương ngành KHMT, CNTT hay những ngành 

liên quan (Toán-Tin, ðiện tử - Viễn Thông…) 

• Có kiến thức tốt về phát triển ứng dụng trên nền iPhone/BREW/Symbian/Windows Mobile 

là lợi thế; 

• Có khả năng/kiến thức về lập trình 3D và 3D engines (Irrlicht, Orge,…), có kinh nghiệm về 

lập trình game là một lợi thế; 

• Kĩ năng ñọc, viết tiếng Anh tốt; 

• Có tinh thần làm việc ñội nhóm, trách nhiệm, coi trọng hiệu quả công việc và thời hạn; 

• Có khả năng làm việc dưới áp lực cao; 

• Các ứng viên có hoặc chưa có kinh nghiệm ñều có cơ hội ứng tuyển. 

 

Bạn yêu thích lĩnh vực game ñầy sáng tạo? Bạn muốn làm việc trong một môi trường chuyên 

nghiệp, quốc tế, năng ñộng và có nhiều cơ hội phát triển khả năng? Vui lòng gởi hồ sơ dự 

tuyển ñến ñến email: recruitment.glvn@gameloft.com 

Gameloft, Lầu 7, Tòa nhà E-Town 2, 364 Cộng Hòa, Q. Tân Bình, TP.HCM 
ðT: (84-8) 6 297 1158      Fax: (84-8) 6 297 1168 


