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    THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG SINH VIÊN THỰC TẬP  

TỐT NGHIỆP NĂM 2019/2020 
Công ty TNHH NTT Data Việt Nam là công ty được thành lập bởi Tập đoàn NTT Data – Nhật Bản (100% vốn 
đầu tư nước ngoài) vào tháng 1 năm 2008 và là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực giải pháp công nghệ 
thông tin và các ứng dụng web, nghiên cứu và tư vấn công nghệ, gia công phần mềm cho nước ngoài (Nhật 
Bản, Châu Á Thái Bình Dương, Châu Âu). Để đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, 
công ty chúng tôi hiện đang có nhu cầu tuyển dụng 10 kỹ sư/cử nhân thực tập tốt nghiệp 2019/2020 vào 
làm việc tại vị trí Lập trình viên JAVA với các tiêu chí như sau: 

Số lượng cần tuyển dụng:   10 sinh viên thực tập sẽ tốt nghiệp trong năm 2019/2020 

Công việc:         Sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn 

Địa điểm làm việc:        Tầng 2 – Tòa nhà HITC – 239 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội 

Yêu cầu: 

- Học chuyên ngành: Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành khác có liên quan; 
- Có khả năng lập trình trên ngôn ngữ: Java (C, C++, C# ….) 
- Có khả năng giao tiếp, làm việc bằng tiếng Anh, biết tiếng Nhật là một lợi thế; 
- Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm. 

Quyền lợi:  

- Ứng viên được tuyển dụng sẽ được hưởng mức lương hấp dẫn (sẽ trao đổi cụ thể trong buổi pv);  
- Thời gian làm việc: 20 giờ/tuần, mỗi ngày tối thiểu 4 tiếng (sáng hoặc chiều); 
- Hết thời gian thực tập, dựa trên kết quả đánh giá công việc của mỗi sinh viên, Công ty sẽ ký hợp 

đồng học việc sau một thời gian thực tập, ký hợp đồng làm việc full time ngay khi các sinh viên tốt 
nghiệp;  

- Các loại phụ cấp khác ngoài lương, tiền thưởng hàng năm …; 
- Tham gia các hoạt động ngoài như tham quan, nghỉ mát, tiệc sinh nhật tháng, hoạt động thể dục 

thể thao; 
- Các chế độ khác theo đúng quy định của pháp luật lao động Việt Nam; 
- Được làm việc trong môi trường công nghệ chuyên nghiệp và năng động với rất nhiều cơ hội thăng 

tiến cũng như cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản và các nước khác; 

Thời gian thi tuyển: 

 Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:  Từ ngày 04 tháng 10 năm 2018 
 Kiểm tra kỹ năng và phỏng vấn:   Sau ngày 15 tháng 10 năm 2018 
 Bắt đầu đi làm:     Tháng 10 năm 2018 

Ứng viên có nhu cầu việc làm xin điền vào mẫu đăng ký đính kèm theo đây hoặc CV bằng tiếng Anh và gửi 
về email hoặc địa chỉ dưới đây của công ty: 

Người nhận:  Ms. Phạm Việt Anh – Phòng Nhân sự 
Địa chỉ:  Công ty TNHH NTT Data Việt Nam 
   P202, Tầng 2, Tòa nhà HITC, 239 Xuân Thủy, Hà Nội 
   Tel: 84-24-3766 7973 (Ext: 5012)  Fax: 84-24-3766 7974 
   Email: vietanh.pham@nttdata.com 
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