2019 LEAP PROGRAM - SPRING FRESHER PROGRAM
I. Đối tượng
Sinh viên các ngành IT/ Viễn thông/ Đa phương tiện/Game trên địa bàn thành phố Hà Nội
Sinh viên năm cuối/mới tốt nghiệp quan tâm tới ngành công nghiệp video game & tìm kiếm cơ hội việc làm trong ngành này sau khi tốt nghiệp
Sinh viên năm 3/năm 4 muốn trải nghiệm trong môi trường sản xuất game chuyên nghiệp
Sinh viên có tiếng Anh tốt sẽ có lợi thế

TIMELINE

Truyền thông

Test + Phỏng vấn

Nhận việc

24/12- 31/01

07/01-31/01

25/02

III. Chi tiết chương trình
Vị trí
Số lượng

Kỹ năng chuyên môn

Fresher C++

Fresher QA

Fresher Đồ hoạ game

Fresher Thiết kế game

10 Working interns
5 Training interns

5 Pre-employment + Interns

1 Training intern

2 Working interns
2 Training interns

• Lập trình C++
• Hệ thống quản lý code cá nhân và
theo đội nhóm
• OpenGL ES 2.0
• Game Creation
• Android Porting

- Logic tốt
- Có kiến thức cơ bản về C/C++
Yêu cầu
- Biết sử dụng 1 trong các ngôn ngữ
sau: C/C#C++/Java
Working interns: 2-3 tháng
Thời gian thực tập
Training interns: 2.5 tháng

• Tìm hiểu quy trình phát triển
game
• Tìm hiểu quy trình test và các
công cụ test

• Xây dựng các đối tượng và tạo chất
liệu cho các nhận vật game dựa trên
những bản vẽ có sẵn
• Quy trình sáng tạo game

• Tham gia vào dự án thiết kế game cụ
thể
• Tìm hiểu kỹ thuật, công cụ và quy trình
phát triển game tại Gameloft
• Kỹ thuật làm game Flash và
Actionscript
• Tham gia vào đội ngũ phát triển game,
tương tác năng động giữa các đội nhóm
Lập trình, Họa sỹ và Quản trị dự án
game

- Đam mê Game
- Tiếng Anh trung bình khá
- Yêu thích ngành test

- Biết sử dụng công cụ 3D Studio Max
- Đam mê làm về ngành game
- Tiếng anh giao tiếp cơ bản

- Logic tốt, chơi nhiều thể loại game
- Có khả năng đánh giá game
- Tiếng anh khá

Pre-employment: 3 tuần
Intern: 1 tháng

2 tháng

Working interns: 2-3 tháng
Training interns: 2 tháng

Hình thức Full-time, 8:00 to 17:30 từ thứ Hai tới thứ Sáu
• Cơ hội tiếp xúc với môi trường làm việc chuyên nghiệp với chu trình sản xuất game tầm thế giới
• Cơ hội trau dồi tiếng Anh và kỹ năng mềm nhờ việc tham gia các dự án game tầm thế giới
• Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian đào tạo ban đầu
Phúc lợi
• Cơ hội dành được học bổng dành cho sinh viên có kết quả đào tạo xuất sắc & tuyển dụng thành công, lên tới 5 triệu đồng
• Trợ cấp đào tạo lên tới 10,000,000 - 15,000,000 triệu đồng/khoá đào tạo
• Chứng nhận tham gia và hoàn thành khoá đào tạo do Gameloft cấp
Qua link đăng ký online
Cách thức ứng tuyển QR code
Qua email recruitment.hn@gameloft.com

