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THÔNG BÁO 

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH  

 

Apps Cyclone là một Công ty sản xuất phần mềm được thành lập vào năm 2013. Với mục đích tạo ra 

những sản phẩm công nghệ nhằm nâng cao đời sống con người, Apps Cyclone cùng với các đối tác trên 

toàn cầu đã và đang xây dựng hàng trăm phần mềm trên nền tảng Web, iOS và Android cho thị trường 

Thế giới như Singapore, Úc, Mỹ, Anh, … 

Hướng đến mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực cao đáp ứng nhu cầu của Công ty nói riêng và xã hội nói 

chung, Apps Cyclone không ngừng đẩy mạnh chính sách tuyển dụng thực tập sinh thuộc ngành CNTT, 

nhằm tạo điều kiện cho các bạn có cơ hội được đào tạo và trải nghiệm trong môi trường làm việc thực 

tế. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để Apps Cyclone phát hiện, bồi dưỡng những thực tập sinh có trình độ 

và năng lực trở thành nhân viên chính thức của Công ty sau khi kết thúc quá trình thực tập.  

Hiện nay, Apps Cyclone có nhu cầu tuyển dụng Thực tập sinh các vị trí sau:  

 

1. MOBILE DEVELOPER (iOS/ANDROID) 

▪ Số lượng: 04 người 

▪ Mô tả công việc: 

- Tham gia phát triển game và ứng dụng di động trên nền tảng iOS/Android. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của trưởng nhóm. 

▪ Yêu cầu công việc:  

- Có kiến thức cơ bản về lập trình Mobile (iOS/Android). 

- Nắm vững lập trình hướng đối tượng OOP. 

 

2. REACT NATIVE / FLUTTER DEVELOPER 

▪ Số lượng: 04 người 

▪ Mô tả công việc: 

- Tham gia phát triển game và ứng dụng di động sử dụng React Native / Flutter cho thiết 

bị iOS & Android. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của trưởng nhóm. 

▪ Yêu cầu công việc:  

- Có kiến thức cơ bản về lập trình iOS/Android/React Native (HTML & Javascript), 

Flutter (Dart). 

- Nắm vững lập trình hướng đối tượng OOP. 
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➢ YÊU CẦU CHUNG: 

- Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp các trường Đại học/Cao đẳng, các trung tâm 

đào tạo ngành Công nghệ thông tin. 

- Đảm bảo thời gian thực tập 32 giờ/tuần. 

- Có Laptop phục vụ công việc (Đối với vị trí iOS, Laptop chạy được hệ điều hành 

Mac OS). 

- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng anh và đọc hiểu tài liệu kỹ thuật. 

- Khả năng trình bày và diễn đạt tốt. 

- Khả năng tự học hỏi và hòa nhập với đội nhóm tốt. 

- Nhanh nhẹn, có khả năng tư duy và phân tích tốt. 

- Nhiệt tình, thích sáng tạo và có trách nhiệm cao với công việc. 

 

➢ QUYỀN LỢI: 

- Làm việc trong một môi trường năng động, trẻ trung và thân thiện. 

- Được đào tạo về công nghệ và quy trình làm việc. 

- Được đào tạo về các kỹ năng làm việc, định hướng phát triển công việc. 

- Được tham gia vào các dự án thực tế. 

- Được cấp chứng nhận Internship Certificate sau khi hoàn thành quá trình thực tập và 

rèn luyện tại Apps Cyclone. 

- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại Apps Cyclone sau khi kết thúc chương trình 

thực tập. 

 

➢ QUY TRÌNH ỨNG TUYỂN: 

- Vòng 1: Nhận hồ sơ ứng tuyển theo 

▪ Cách 1: Hướng dẫn tại link: https://tinyurl.com/y3kpc5bs 

▪ Cách 2: Nhận hồ sơ ứng tuyển qua địa chỉ email: career@apps-cyclone.com 

✓ CV cần cung cấp một số thông tin cơ bản như: Giới thiệu bản thân; Học vấn, 

các khóa học đã tham gia; Kinh nghiệm và những dự án đã thực hiện; Mục tiêu 

nghề nghiệp). 

✓ Tiêu đề email: CV_Internship_[Positon]_Fullname  

- Vòng 2: IQ + Technical Test. 

- Vòng 3: Phỏng vấn. 

 

➢ THÔNG TIN LIÊN HỆ:  

- Phòng HC-NS Công ty Cổ Phần Công Nghệ Apps Cyclone 

- Địa chỉ:  168/6 Bùi Thị Xuân, Phường 3, Quận Tân Bình, TP.HCM 

- Điện thoại:  028 3991 0458 

- Website: www.appscyclone.com 

- Thời gian làm việc:  Thứ 2 – thứ 6 (8:00 – 17:00) 
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