
 

 

  

 Bạn là sinh viên công nghệ thông tin sắp tốt nghiệp và mong muốn chuẩn bị kỹ năng làm việc 

thực tế trước khi ra trường? 

 Bạn là lập trình viên mới ra trường, chưa có trải nghiệm thực tế? 

 Bạn có kiến thức về Java hay .NET nhưng cảm thấy chưa tự tin với khả năng lập trình của mình? 

 Bạn muốn có cơ hội học tiếng Nhật và tìm hiểu về nước Nhật? 

 Bạn muốn trở thành Lập trình viên của Fujinet nhưng kỹ năng chưa đạt, cần thêm thời gian rèn 

luyện? 

 Bạn mong muốn có môi trường làm việc thực tế để đánh giá bản thân mình? 

 

 

Thời gian: 6 tuần (từ 03/12/2015 đến 14/01/2016) 
Số lượng: 40 người. 

Thời gian đào tạo: 8h/ngày (sáng: 8h00 – 12h00, chiều: 13h15 – 17h15 từ thứ 2 đến thứ 6).  

Địa điểm: Công ty Fujinet, tòa nhà Waseco, 10 Phổ Quang, P. 2, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. 

 

 Đào tạo các kỹ năng cần thiết khi tham gia lập trình offshore cho thị trường Nhật Bản. 
 Hoàn toàn miễn phí 
 Được ưu tiên tuyển dụng vào Fujinet nếu đạt kết quả tốt. 
 Được lãnh phụ cấp huấn luyện đối với những bạn được nhận vào làm việc chính thức tại     

Fujinet. 
 Học tiếng Nhật 12h/tuần. 
 Làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp và các kỹ năng cần thiết cho lập trình viên bằng 

cách tham gia trực tiếp vào các dự án tương đương thực tế. 
 Nắm vững và tham gia vào tất cả các công đoạn trong quy trình sản xuất phần mềm, làm quen với 

quy trình gia công phần mềm đạt chuẩn CMMI Maturity Level 3 cho thị trường Nhật Bản, các tiêu 
chuẩn, kỹ năng cần thiết để làm ra sản phẩm phần mềm đạt chất lượng. 

 Có kiến thức cơ bản về nước Nhật, văn hóa Nhật. 
 Làm quen với các kỹ năng mềm (môi trường làm việc nhóm, cách ứng xử, ý thức trong công việc, 

kỹ năng thuyết trình…) 
 Sử dụng thành thạo các công cụ lập trình, công cụ hỗ trợ, quản lý công việc… 
 Được tiếp cận các công nghệ, kỹ thuật mới. 
 Hiểu rõ về mô hình CMMI, chuẩn bảo mật ISO 27001 (ISMS) 
 Được cấp giấy xác nhận tham gia khóa huấn luyện. 

 

 Bảng điểm quá trình học tập đến thời điểm 
hiện tại. 

 Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt 
nghiệp (không bắt buộc). 

 Các bằng cấp khác (nếu có) 
 Đăng ký tham gia Huấn luyện tại 

http://www.fujinet.vn/recruitment  
Hạn chót đăng ký: 29/11/2015 

  

 
 Vòng 1: Duyệt hồ sơ. 

 Vòng 2: phỏng vấn các ứng viên đạt yêu cầu.
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