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LẠC VIỆT TUYỂN DỤNG 

15 .NET/ASP.NET/C#/PYTHON DEVELOPER 
 

- BẠN MONG MUỐN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM 

HỮU ÍCH CHO MỖI NGƯỜI VÀ TỔ CHỨC. 

- BẠN THÍCH LÀM VIỆC TRONG MÔI 

TRƯỜNG THÂN THIỆN, CỞI MỞ, HÒA 

ĐỒNG. 

 

HÃY THAM GIA CÙNG CHÚNG TÔI 

 

1. Chương trình tuyển dụng nhân viên chính thức làm việc fulltime. 

 

 Công việc bạn sẽ làm:   

- Tham gia xây dựng, phát triển các phần mềm quản lý trên công nghệ ASP.NET/.Net C#, 

.Net/Python.  

- Thiết kế  & viết code ứng dụng Web Application  

 

 Bạn cần có:  

- Sinh viên năm cuối/sắp tốt nghiệp Đại học ngành phần mềm. 

- Công nghệ: Python hoặc ASP.NET/C#/.Net C# , MVC hoặc Entity Framework. 

- Kỹ năng: HTML5/CSS3 hoặc HTML/XHTML/XML, CSS, Bootstrap, Javascript: jQuery and jQuery, 

ExtJS, AngularJS hoặc Openui5. 

- Quản trị CSDL: Datatbase MongoDB/MS SQL Server. 

 

2. Chương trình tuyển dụng sinh viên thực tập, làm việc: 

 

Thực tập 3 tháng (làm việc tại Công ty khoảng 3 

ngày/tuần) 
Học việc 3 tháng 

Ký HĐLĐ chính thức (đạt 

thời gian học việc) 

Tháng đầu không tính thù lao, tháng 2, 3 được 

hưởng thù lao: 

- 3        đ tháng (Tính th o ng   l m việc 

thực tế  22 ng   tháng   

- Tiền ăn gi a ca  2      đ ng ng   công l m 

việc thực tế  

- Từ tháng thứ 3 nếu đạt yêu 

cầu công việc trong 2 tháng 

đầu thực tập và có thể làm 

việc từ 3 ngày trở lên/tuần 

 

6 7      đ – 7.500.  đ 

(th o thỏa thuận nga  khi ký 

hợp đ ng học việc  

Ký HĐ chính thức và thỏa 

thuận mức thu nhập. 

   



 

 

 Bạn sẽ được gì: 

LƯƠNG THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI: 

- Lương v  thưởng kinh doanh, dự án, KPI  Tăng lương hằng năm hoặc trước kì hạn theo hiệu quả 

công việc vượt bậc. 

- Thưởng tháng 13, các ngày Lễ – Tết, thành lập công ty, cổ phiếu, thưởng theo thâm niên. Chế 

độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, sinh con, … 

- Phụ cấp công tác phí, điện thoại, chứng chỉ văn bằng… 

- Chính sách bảo hiểm sức khỏe, khám sức khỏ  định kỳ, sinh nhật nhân viên, quà Tết… 

- Hoạt động Teambuilding theo nhóm, phòng, company trip, hoạt động gắn kết nội bộ, hoạt 

động thể thao. 

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, và nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. 

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – thứ 6.  

 

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC: 

- Cơ hội tham gia chương trình đ o tạo từ các đối tác toàn cầu  Microsoft, D ll, Ciso, IBM… 

- Thư viện số hơn       đầu sách, thư viện giấ  hơn 1     đầu sách v  hơn 2  loại tạp chí phục vụ 

cho nhu cầu nghiên cứu, học hỏi. 

- Hỗ trợ chi phí thi các chứng chỉ kỹ thuật quốc tế (Microsoft, D ll, Cisco…   

 

Thông tin liên hệ:  

Ứng viên vui lòng gởi h  sơ (có dán hoặc ảnh scan  qua  mail hoặc trực tiếp về địa chỉ  

Phòng Nhân sự - Công t  Cổ phần Tin học Lạc Việt 

Email: tuyendung@lacviet.com.vn (dung lượng gởi tối đa 2MB   

Điện thoại: 38423333 -379 Fax: 38422370 

Website: www.lacviet.com.vn  

Địa chỉ  23 Ngu ễn Thị Huỳnh, P 8, Q  Phú Nhuận, TP  H  Chí Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MÔI TRƯỜNG LẠC VIỆT 

 

mailto:tuyendung@lacviet.com.vn
http://www.lacviet.com.vn/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SẢN PHẨM PHẦN MỀM LẠC VIỆT 

 

 

 
 


