
CHƯƠNG TRÌNH VNG FRESHER 2016 

Công ty cổ phần VNG là doanh nghiệp phục vụ hơn 80% người dùng Internet Việt Nam. Sản 

phẩm của VNG được xây dựng thành hệ sinh thái trên Internet; bao gồm các sản phẩm giải 

trí, tin tức, liên kết cộng đồng và các Platform có kết nối với hệ thống thanh toán trực tuyến. 

Tiêu biểu trong số đó là Zalo - OTT số 1 Việt Nam và nhóm sản phẩm Zing, với Zing MP3, 

ZingTV, Zing Me… 

VNG cũng là nhà phát triển, phát hành game lớn nhất Việt Nam. 

VNG đang có hơn 2000 nhân viên, làm việc với tinh thần “Đón nhận thử thách”. 

VNG đang tìm kiếm những tài năng trẻ, năng động, ham học hỏi và có kiến thức chuyên môn 

cao để cùng chia sẻ sứ mệnh “Phát triển Internet để thay đổi cuộc sống người Việt 

Nam” thông qua chương trình VNG FRESHER 2016 với các ngành nghề sau: 

 

 

  

 

 



Sản phẩm Zalo: 

 Big Data Web Development 

 Mobile Development (Android, iOS, WindowPhone) 

 Mobile Framework Development 

 PC Application Development (C++) 

 System Development 

 Data Mining 

 UX Design 

Sản phẩm khác: 

 Game: Game Design 

 E-Sales: Software Development (Java) 

 Payment: Mobile Development (Android) 

                         Software Development (Java) 

TÀI NĂNG TRẺ CỦA CHƯƠNG TRÌNH VNG FRESHER LÀ AI? 

 Là sinh viên năm 3, 4 và năm cuối hoặc mới tốt nghiệp. 

 Đam mê lĩnh vực Internet và mong muốn Phát triển Internet để thay đổi cuộc sống 

người Việt Nam. 

 Có kết quả học tập khá, giỏi. 

 

THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH: tuyển dụng liên tục trong năm 

 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐĂNG KÝ THAM GIA? 

Đăng ký tham gia VNG Fresher tại website chương trình: fresher.vng.com.vn   

Lưu ý: Khi bạn đăng ký tham gia thành công, sẽ có một email tự động gửi đến email của bạn 

để xác nhận. 

 

THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH VNG FRESHER 2016 BẠN SẼ ĐƯỢC GÌ? 

 Lương hấp dẫn. 

 Hỗ trợ cơm trưa, tập luyện thể thao (phòng Gym hiện đại, hồ bơi, bóng đá…). 

 Được đào tạo kỹ năng mềm và chuyên môn. 

 Cơ hội trở thành nhân viên chính thức. 

 Phát triển sản phẩm số lượng người dùng lớn. 

 

Mọi thắc mắc cũng như đóng góp về chương trình, các bạn có thể trao đổi với bộ phận Tuyển 

dụng VNG tại fanpage: www.facebook.com/vngrecruitment 
 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vng.com.vn%2Ffresher&h=6AQFTY9uG&s=1
http://www.facebook.com/vngrecruitment

