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TUYỂN SOFTWARE DEVELOPER 

Số lượng: 20 Lập trình viên 
 

Fujinet Systems JSC là công ty phần mềm Việt Nam với sự tham gia góp vốn 10% của Tập đoàn Uchida Yoko 

(Nhật Bản). Tiền thân của Fujinet Systems JSC là công ty Fujinet Co. Ltd. được thành lập vào tháng 9 năm 

2000, chuyên phát triển phần mềm cho các công ty phần mềm Nhật Bản và triển khai hệ thống ERP Fuji 

Cocktail. Hiện tại, Fujinet Systems JSC đang giao dịch kinh doanh với nhiều công ty đối tác trên toàn nước 

Nhật như ở Tokyo, Kanagawa, Mie, Ishikawa, Sapporo… 

Số lượng nhân viên hiện tại trên 500 người 

Website: http://www.fujinet.com.vn - http://www.fujinet.net   
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 Được đào tạo tiếng Nhật miễn phí. 

 Phụ cấp hàng tháng cho người có bằng cấp tiếng Nhật 

 Nhiều cơ hội được đào tạo và tu nghiệp tại Nhật Bản. 

 Môi trường làm việc thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến và làm việc với các khách hàng lớn tại 

Nhật. 

 Thường xuyên làm việc với các công nghệ mới. 

 Có đầy đủ chế độ đãi ngộ theo luật Việt Nam (ngày phép, bảo hiểm…) 

 Bảo hiểm Bảo Minh, thưởng cuối năm và các ngày lễ Tết... 

 Được tham gia du lịch hè hàng năm, các hoạt động ngoại khóa (yoga, bóng đá, bóng bàn, cầu 

lông, bowling…). 

 Lương cạnh tranh, xứng đáng năng lực. 
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 Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp hoặc đã tốt nghiệp Đại học chuyên ngành máy tính  

(Công nghệ Thông tin hoặc tương đương), không yêu cầu kinh nghiệm. 

 Có kỹ năng lập trình tốt trên ít nhất một ngôn ngữ lập trình. 

 Có kiến thức về Struts, Hibernate, SeaSar, WebService, Crystal Report…, có khả năng lập trình 

Android, iOS, viết SQL tốt là một lợi thế. 

 Đọc hiểu nhanh tài liệu tiếng Anh chuyên ngành. 
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  Đọc hiểu tài liệu yêu cầu của khách hàng. 

 Thiết kế chi tiết. 

 Lập trình theo thiết kế chi tiết. 

 Test phần mềm và giao cho khách hàng. 

 

Nộp hồ sơ tại 

 http://www.fujinet.vn/recruitment  

 Gửi hồ sơ đến email recruit-01@fujinet.net 

Hạn chót: 31/05/2016 

Mọi thắc mắc xin liên hệ:  

Ms. Minh Phượng 

recruit-01@fujinet.net 

(08) 38477000 
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