CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH TÀI NĂNG 2018
1. Giới thiệu ThaisonSoft
Với hơn 15 năm lịch sử và quy mô 400+ nhân sự, ThaisonSoft là một trong các đơn vị IT hàng
đầu cung cấp các giải pháp phần mềm trong lĩnh vực hành chính công.
Nhằm xây dựng lực lượng nhân sự đáp ứng nhu cầu phát triển, ThaisonSoft triển khai chương
trình: THỰC TẬP SINH TÀI NĂNG 2018
2. Lợi ích chương trình
• Được đào tạo có HƯỞNG LƯƠNG trong thời gian 3-6 tháng
• Cán bộ đào tạo là nhân sự nhiều kinh nghiệm, nhân sự cấp cao
• Thực tập sinh xuất sắc được tuyển dụng thành nhân viên chính thức với mức lương, thưởng
cạnh tranh
• Lộ trình nghề nghiệp "from zero to hero"
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động
3. Vị trí tuyển dụng
• Vị trí:
Thực tập sinh Lập trình .Net - Số lượng: 20
Thực tập sinh IT Support – Số lượng: 20
• Mô tả công việc
o Thực tập sinh Lập trình:
▪ Tham gia chương trình đào tạo lập trình trên các nền tảng công nghệ Công
ty sử dụng
▪ Tham gia phát triển các dự án phần mềm của Công ty
▪ Tham gia nghiên cứu, triển khai các dự án mới, công nghệ mới
▪ Thực hiện các yêu cầu công việc theo phân công của quản lý
o Thực tập sinh IT Support:
▪ Hỗ trợ khách hàng theo các dự án CNTT của công ty
▪ Tư vấn, triển khai dự án & duy trì quan hệ chăm sóc khách hàng
▪ Tìm hiểu quy trình nghiệp vụ sơ bộ, mô hình hoạt động và xác định nhu
cầu của khách hàng
• Yêu cầu ứng tuyển:
o Sinh viên mới tốt nghiệp, năm 3 hoặc năm cuối chuyên ngành CNTT, Toán tin
hoặc các ngành khác có liên quan
o Có tinh thần học hỏi, mong muốn làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
4. Ứng tuyển
• Cách thức ứng tuyển:
o Qua website: http://tuyendung.thaison.vn
o Qua email: tuyendung@thaison.vn
• Thời hạn ứng tuyển: 15/06/2018
5. Quy trình tuyển dụng
• VÒNG 1: Test IQ & Công nghệ
• VÒNG 2: Phỏng vấn trực tiếp
• VÒNG 3: Nhận thư mời thực tập

