
CÔNG TY TNHH HALI CARE

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Vị trí cần tuyển (số lượng dự

kiến):

Nhóm thực tập sinh phát triển phần mềm, hệ thống

- Web FrontEnd (2),

- Web BackEnd (2),

- DB (2),

- System Admin (2)

- Mobile (Flutter/Dart) (1)

Phòng ban: IT

Dự kiến thời gian vào làm việc: theo thời gian biểu của chương trình Thực tập tại trường

Mức lương: (theo chế độ của công ty dành cho chương trình Thực tập)

Thời gian làm việc:
⬜ Toàn thời gian 🅇 Bán thời gian trong 2 tháng

⬜ Theo thời gian thoả thuận

TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG

Trình độ:
🅇 Đại học ⬜ Cao đẳng

⬜ Trung cấp ⬜ Phổ thông

Chuyên ngành CNTT

Ngoại ngữ:
⬜ Không yêu cầu 🅇 Giao tiếp

⬜ Chuyên ngành ⬜ Phiên dịch

Tin học: ⬜ Văn phòng 🅇 Chuyên ngành

Kinh nghiệm:
⬜ Không yêu cầu

🅇 Khác:…sinh viên năm cuối…….



Yêu cầu khác:

- Có khả năng phân tích yêu cầu công việc, có khả năng tư duy
logic và giải quyết vấn đề tốt

- Có khả năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập và làm việc theo
nhóm tốt.

- Có kinh nghiệm thực tế về lập trình (FrontEnd, BackEnd),
quản trị CSDL, Mobile; có kiến thức vững chắc về mạng máy
tính, hệ điều hành; hiểu về quy trình phát triển sản phẩm phần
mềm là một lợi thế

- Có tham gia nghiên cứu, thực hiện sản phẩm sáng tạo là một
lợi thế

- Có khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh là
một lợi thế

- Kiên trì, tinh thần học hỏi và cầu tiến, sẵn sàng cho thử thách
- Tinh thần làm việc tốt và có trách nhiệm cao

TÓM TẮT CÔNG VIỆC CỦA CHỨC DANH (JD)

- Thiết lập môi trường làm việc gồm cài đặt và điều chỉnh tham số của hệ điều hành, kết nối
mạng; sử dụng các ngôn ngữ, bộ công cụ trong môi trường phát triển ứng dụng Web; các ứng
dụng làm việc nhóm (giao tiếp, trình diễn, chia sẻ tài nguyên, sao lưu)

- Cài đặt và kết nối hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL), tạo và quản trị CSDL

- Thực hành tìm hiểu yêu cầu và thiết kế từng phần của dự án

- Thực hành phát triển, tích hợp các thành phần trong dự án

- Thực hành cài đặt, triển khai dự án lên hệ thống thử nghiệm dành cho thực tập

- Thực hành lập tài liệu thiết kế, phát triển, cài đặt dự án

- Thực hành lập kế hoạch và kịch bản kiểm thử phần mềm (test), chuẩn bị dữ liệu kiểm thử

- Thực hiện các hoạt động test (manual và automated) để đảm bảo chất lượng dự án

- Thực hành báo cáo và giao tiếp thường xuyên trong nhóm và giữa các nhóm

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.
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