
 

Bạn là sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường. Bạn có kiến thức nhưng còn thiếu nhiều kinh 

nghiệm thực tế và đang mơ hồ về con đường trở thành kỹ sư phần mềm.  FPT Software sẽ mang 

đến cho bạn cơ hội trải nghiệm tại một trong top 100 công ty hàng đầu về cung cấp dịch vụ phần 

mềm trên thế giới.  

Vị trí ứng tuyển:  

- 30 thực tập sinh toàn thời gian phát triển phần mềm với công nghệ Java hoặc .NET  

- 30 thực tập sinh bán thời gian phát triển phần mềm với công nghệ Java hoặc .NET 

Yêu cầu:  

- Sinh viên mới ra trường hoặc sinh viên năm  3, 4 chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử 

viễn thông hoặc cơ điện tử.  

- Học lực khá, kiến thức nền tảng vững. Ưu tiên sinh viên có chứng chỉ Global Software Talent 

- Có niềm đam mê với CNTT nói chung và việc lập trình nói riêng. 

- Có thái độ học tập tích cưc, kiên trì, có trách nhiệm với công việc chung.  

- Tiếng Anh đọc hiểu tốt. Biết tiếng Nhật là 1 lợi thế. 

Quyền lợi:  

- Được tham gia chương trình đào tạo chuyên nghiệp của FPT Software thiết kế riêng cho đối 

tượng thực tập sinh.  

- Tìm hiểu và tham gia làm việc trực tiếp vào công việc/ dự án thực tế tại công ty. 

- Tham gia các phong trào, hoạt động văn hóa đoàn thể của công ty 

- Sau thời gian thực tập, các sinh viên xuất sắc có cơ hội được mời về các đơn vị dự án làm việc. 

Thời gian:  

- Lớp toàn thời gian: 

o Bắt đầu thực tập từ ngày 29/2/2016 đến ngày 31/3/2016 

o Mỗi tuần học học 4 ngày và bắt đầu từ lúc 8AM đến 5PM 

- Lớp bán thời gian: 

o Bắt đầu thực tập từ ngày 29/2/2016 đến ngày 31/4/2016  

o Mỗi tuần học học 2 ngày và bắt đầu từ lúc 8AM đến 5PM 

Địa điểm:  

Trung tâm đào tạo, FPT Software Hồ Chí Minh. Lô 2, Đường D1, Khu Công nghệ cao, quận 9, thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Cách thức đăng ký: 

- Đăng kí tại đây: 

https://docs.google.com/forms/d/1t7OyGDmYDZx709lbFc4RkdQg2kGsaUqVd2wvzeT2CEo/v

iewform?usp=send_form.  

- Deadline đăng ký đến hết ngày 15/2/2016 

https://docs.google.com/forms/d/1t7OyGDmYDZx709lbFc4RkdQg2kGsaUqVd2wvzeT2CEo/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1t7OyGDmYDZx709lbFc4RkdQg2kGsaUqVd2wvzeT2CEo/viewform?usp=send_form


- Để biết thêm chi tiết vui lòng gửi email về địa chỉ: phuongnth6@fsoft.com.vn 

Sinh viên tham gia chương trình cam kết tuân thủ các quy định của Công ty, đặc biệt là các quy định về 

tác phong, nề nếp. 


