JOB DESCRIPTION
Job title

: Fresher Embedded

Quantity

: 20

Position type : Full-time
Location

: Hồ Chí Minh

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
-

FPT Software HCM đang tìm kiếm các bạn sinh viên sắp ra trường để tham gia vào dự án
phát triển phần mềm. Có cơ hội học tập và làm việc trong các dự án thực tế về Tự động hóa
với các khách hàng lớn của công ty;

-

Được học hỏi về mô hình và phương pháp phát triển phần mềm như Waterfall, Agile,
Scrum…;

-

Học thêm về Tự động hóa, Cloud computing, Big Data, Data Mining, …

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
-

Sinh viên đã hoặc sắp tốt nghiệp chuyên ngành Hệ thống nhúng, Khoa học máy tính, Điện
tử, Tự động hóa, hoặc các chuyên ngành liên quan;

-

Có background về C/C++/Embedded tốt;

-

Biết về GPIO, I2C, SIP, SPI là một lợi thế;

-

Có khả năng đọc hiểu tài liệu, giao tiếp Tiếng Anh cơ bản;

-

Có thể làm việc full-time từ thứ 2- thứ 6 (8h00-17h00).

QUYỀN LỢI
-

Trợ cấp đào tạo lên đến 20 triệu/khóa;

-

Sau đào tạo có cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại FPT Software;

-

Có cơ hội đi onsite tại Singapore, Malaysia, Mỹ, Nhật Bản, châu Âu…;

-

Có xe đưa đón, hỗ trợ ăn trưa;

-

Được hưởng các chế độ đãi ngộ của FPT Software khi trở thành nhân viên chính thức: Xét
tăng lương 01 lần/năm theo năng lực và signing bonus hiệu quả công việc trong tháng;

-

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước;

-

Bảo hiểm FPT Care và chế độ nghỉ mát đặc biệt dành riêng cho nhân viên công ty;

-

Sử dụng các dịch vụ của công ty như sân Bóng đá, bóng chuyển, sân tennis, phòng gym,..

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV với tiêu đề mail : [Ứng tuyển Fresher Embedded - Họ tên]
đến địa chỉ email: FA.HCM@fsoft.com.vn

Người liên hệ

: Lê Kiều Oanh (Ms.)

Hotline

: 0985 373 493

Email

: oanhlk2@fsoft.com.vn

Website

: www.career.fpt-software.com

FPT Software – You Can Make IT

