CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MIGI
Địa chỉ: Số 19, nghách 1/37 phố Văn Hội, phường Đức
Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC – JOB DESCRIPTION
Job Title:

Thực tập sinh Java
(Internship)

Job
Category:

Thực tập sinh

Location:

Tầng 6, Sannam Tower, Số
78 Duy Tân, Dịch Vọng
Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Travel
Required:

Không

Level/Salary
Range:

5,000,000 VNĐ

Position
Type:

Internship

HR Contact:

Mr. Lê Tuấn Anh

Date posted:

02/12/2019

Will Train
Applicant(s):

Mr. Lê Thế Việt

Posting
Expires:

31/12/2019

Descriptions
Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên tiềm năng từ các trường Đại học có nền tảng về công nghệ, kinh
nghiệp dưới 1 năm làm việc hoặc mới ra trường.
Mục đích: Đào tạo Lập trình viên tiềm năng cho Công ty. Nhân sự thông qua các dự án thực tế sẽ
được tiếp xúc với quy trình làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp vui tính.
Benefit


Lương cứng 4.000.000 VNĐ – 5.000.000 VNĐ/ tháng, Thưởng dự án + Lương tháng thứ
13;



Làm việc trong môi trường thoải mái, thân thiện, không OT, người hướng dẫn có chuyên
môn cao;



Được vận dụng kiến thức để làm dự án thực tế;



Ngoài lương cứng, được hỗ trợ thực tập hấp dẫn theo kết quả đánh giá năng lực và dự án
hoàn thành;



Đánh giá định kỳ 2 lần/năm, xét tăng lương theo năng lực;



Đóng bảo hiểm và các chế độ đảm bảo quyền lợi người lao động;



Định hướng phát triển kỹ năng cho nhân viên;



Nhiều chương trình training, du lịch, team buiding tháng/quý/năm;



Tham gia CLB Bóng đá và CLB Tiếng Anh, Tiếng Nhật của Công ty, …

Responsibilities


Tham gia đầy đủ Khóa đào tạo Lý thuyết;



Hoàn thành Mocktest và Bảo vệ sản phẩm hoàn thành;
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Thực hiện Nội quy Công ty;

Requirements


Sinh viên năm 4, sinh viên mới ra trường các trường Đại học/ Cao đẳng, được đào tạo các
Khoa Công nghệ thông tin, Điện tử Viễn thông, … chuyên ngành tương đương;



Có thiết bị làm việc: máy tính cá nhân;



Có kiến thức lập trình về ngôn ngữ: Java, Spring framework (Spring Rest, Spring Cloud,
Spring MVC, Spring Data), có kiến thức về html, css, js.



Có kiến thức tốt về lập trình OOP, tư duy logic tốt;



Ưu tiên các bạn có kiến thức về: kiến trúc RESTful và micro - services, PostgresSQL,
MongoDB, Apache Kafka, data streaming và big data/data mining algorith



Có kinh nghiệm với mô hình phát triển Scrum là một lợi thế.



Làm việc chăm chỉ và có khả năng nắm bắt nhanh các công nghệ mới.

Email to: hr@migitek.com

