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Giới thiệu công ty  

Công ty Cổ Phần IDTEK chuyên cung cấp các dịch vụ chất lượng cao trong các lĩnh vực phần mềm, 

viễn thông và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin với đội ngũ chuyên gia, lập trình viên tâm huyết, 

giàu kinh nghiệm, từng tham gia tư vấn và triển khai thành công các dự án lớn.  

Cam kết – Sáng tạo – Chất lượng – Chuyên nghiệp  

IDTEK luôn tôn trọng những giá trị hiện tại và không ngừng xây dựng tôn chỉ kinh doanh “Vì sự hài 

lòng khách hàng”.   

IDTEK - True Services!  

 

Vị trí tuyển dụng 

∙ THỰC TẬP SINH LẬP TRÌNH/ LẬP TRÌNH VIÊN FRESHER 

Quyền lợi  

∙ Được học hỏi, đào tạo và tham gia vào các dự án phần mềm lớn theo xu hướng công nghệ 4.0, 

Machine Learning, AI.  

∙ Con đường công danh (Career Path) khoa học, được ban lãnh đạo chăm chút cho từng cá nhân, 

ươm mầm tài năng.  

∙ Môi trường làm việc thân thiện, năng động  

∙ Được trả lương tương xứng với năng lực bản thân  

∙ Nâng cao năng lực, kỹ năng, tư duy lập trình.  

∙ Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty  

Trách nhiệm công việc  

∙ Trau dồi liên tục kỹ năng lập trình, tư duy lập trình.  

∙ Lập trình và unit test, fix issue.  

∙ Nghiên cứu công nghệ mới, tìm giải pháp hay, phù hợp cho từng vấn đề 

Yêu cầu  

∙ Sinh viên năm cuối, hay đã hoàn thành chương trình học, hoặc đã tốt nghiệp ĐH chuyên ngành 

CNTT hoặc các chuyên ngành liên quan.  

∙ Có khả năng phát triển phần mềm bằng các ngôn ngữ lập trình như Javascript, PHP, C#, HTML, 

CSS, JAVA.  
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∙ Có kiến thức về cơ sở dữ liệu SQL Database, Graph Database.  

∙ Framework: React, Angular, Vue.  

∙ Có kinh nghiệm Wordpress, Joomla  

∙ Khả năng tư duy nhanh nhạy và tinh thần chủ động trong công việc. 

Phúc lợi  

∙ Phụ cấp dành cho thực tập sinh. 

. Thu nhập cạnh tranh dành cho fresher. 

∙ BHXH theo quy định nhà nước (đối với fresher ký HĐLĐ sau thời gian thử việc)  

∙ Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt (fresher ký HĐLĐ sau thời gian thử việc). 

∙ Khám sức khỏe định kỳ hàng năm (fresher ký HĐLĐ sau thời gian thử việc). 

∙ Teambuilding, Du lịch thường niên 2 lần/ năm (trong/ ngoài nước) (fresher ký HĐLĐ sau thời gian 

thử việc). 

∙ Hoạt động thể thao hàng tuần. 

∙ Tham gia CLB Thiện nguyện. 

∙ Và nhiều phúc lợi khác kèm theo. 

 

Thông tin liên lạc, địa điểm làm việc/ thực tập: 

Phòng HCNS Công ty cổ phần IDTEK 

Đc: 96 đường 85, phường Tân Quy, Quận 7, TP HCM. 

Emai nhận CV: tran.nguyen1@idtek.com.vn 
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