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1.  Mục tiêu tuyển sinh : 

    Công ty chuyên cung cấp ứng dụng và giải pháp về thương mại điện tử. Để đáp ứng yêu cầu về mở 

rộng quy mô, công ty sẽ tuyển sinh viên thực tập các ngành về lập trình phần mềm để đào tạo thực tế 

và chọn lựa những ứng viên có đủ điều kiện tham gia hợp tác chính thức với công ty để xây dựng và 

phát triển công ty. 

2.  Số lượng học viên : 

   - Lập trình phần mềm : 2 sinh viên. 

   - Kiểm Thử Phần Mềm : 2 sinh viên. 

    

3.  Yêu cầu : 

  -    Sinh viên năm cuối các trường đại học đúng chuyên ngành 

  -    Có điểm tổng kết đạt khá giỏi. 

  -    Đạo đức tốt, chăm chỉ, ham học hỏi, đam mê công việc và có ý chí phấn đấu. 

4.  Nội dung đào tạo : 

4.1. Lập trình phần mềm 

  -    Sử dụng Visual C# tạo giao diện website cơ bản. 

  -    Lập trình cơ sở dữ liệu SQL. 

  -    Lập trình web theo mô hình MVC, MVVM. 

4.2 Kiểm Thử Phần Mềm 

  -   Tổng Quan về Kiểm Thử Phần Mềm 

  -   Quy trình phần mềm, lập kế hoạch, thiết kế test cases/checklist test case 

  -    Những bước mô tả Lỗi (Bug), vòng đời của Lỗi (bug)  

  -    Cách Sử dụng công cụ quản lý lỗi (Bug) 
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  -    Áp dụng thực tiễn nghề kiểm thử phần mềm trên dự án của công ty 

5.  Quyền lợi học viên được hưởng : 

  -    Được tham gia khóa miễn phí khóa đào tạo, được cập nhật và thực hành kiến thức thực tế với dự 

án thật. 

  -    Được đào tạo bởi các chuyên gia và những người làm việc lâu năm tại các lĩnh vực này. 

  -    Được ưu tiên tuyển dụng đầu vào tại công ty. 

  -    Được tư vấn, định hướng nghiên cứu đồ án tốt nghiệp. 

  -    Tham gia các hoạt động văn hóa của công ty trong thời gian học. 

  -    Thời gian thực tập là 3 tháng. 

  -    Trong thời gian thực tập, công ty sẽ hỗ trợ chi phí đi lại và chi phí ăn uống là 1.000.000 đồng.  

  -    Công ty sẽ tổ chức đánh giá và có những phần thưởng cho những bạn làm việc hiệu quả và tích 

cực (giá trị phần thưởng là 500.000 đồng). 

 


