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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               —————————— 
             Hồ Chí Minh, ngày  13 tháng 05  năm 2019 
 

 
 

CÔNG VĂN  
V/v: Đề nghị hỗ trợ tuyển dụng  

Công ty trách nhiệm hữu hạn MTI Technology  
 

 
Kính gửi :  Ban giám hiệu trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM 
                 Trưởng khoa công nghệ thông tin trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM 
 
Tên: Công ty TNHH MTI TECHNOLOGY  

Địa chỉ: Tầng 15 tòa nhà Cộng hòa Garden số 20 đường Cộng Hòa Tân Bình; HCM 

Website Vietnam: http://mti-vietnam.vn/ 

Website Japanese: http://www.mti.co.jp/eng/ 

Facebook: https://www.facebook.com/MTITechnologyCoLtd/ 

Số điện thoại:  028 6654 0287 

Người liên hệ : Nguyễn Thi Lan Nhung  

Số điện thoại: 0962 666 854 

 
MTI được thành lập vào tháng 8/1996. Cho đến nay, MTI hoạt động với nhiều sản phẩm liên 

quan đến dự báo thời tiết, âm nhạc, sức khỏe phụ nữ, sức khỏe mẹ và bé… được phát triển 

trên web và mobile tương ứng với rất nhiều sản phẩm nổi tiếng hiện tại của Nhật như 

music.jp, LunaLuna, Carada…. 

MTI Việt Nam thành lập 9/2016 với 2 chi nhánh tại Hồ Chí Minh và Đà Nẵng với 140 nhân 

viên và dự kiến mở rộng lên 200 nhân viên trong năm 2019. Các dự án hiện tại đều được 

quản lý bằng mô hình Agile scrum. 

 

Do nhu cầu tuyển dụng, công ty TNHH MTI Technology cần tuyển dụng 10 thực tập sinh 

để tham gia phát triển các dự án mới với nội dung như sau: 

I. Yêu cầu tuyển dụng: 

1. Vị trí: Thực tập sinh cho các dự án .NET 

2. Mô tả công việc: 

▫ Lập trình, testing, debugging .Net(ASP/C#) 
▫ Tìm hiểu và chia sẻ các kỹ thuật và kiến thức mới 

 

 

 



                                                                                                                                          

3. Các yêu cầu: 

▫ Yêu thích Coding 
▫ Có kinh nghiệm và kiến thức trong .Net (C#)  
▫ Có kinh nghiệm về HTML/CSS/Javascript 
▫ Có khả năng sử dụng tiếng anh (ít nhất trong đọc và viết) 

4. Số lượng cần tuyển: 10  

5. Dự kiến nhân sự bắt đầu đi làm: ngày 01 tháng 07 năm 2019 

II. Kế hoạch tuyển dụng: 

1. Sơ tuyển hồ sơ: từ ngày 13 tháng 05 năm 2019 đến ngày  09 tháng 06 năm 2019 

2. Tuyển dụng vòng 1:  

▫ Thời gian : từ ngày 29 tháng 05 năm 2019 đến ngày 10 tháng 06 năm 2019 
▫ Nội dung thi tuyển:  

+ Đánh giá vòng kỹ thuật bằng bài Test. 

3. Tuyển dụng vòng 2:  

▫ Thời gian: từ ngày 10 tháng 06 năm 2019 đến ngày 19 tháng 6 năm 2019 
▫ Nội dung thi tuyển: 

+ Phỏng vấn trực tiếp với trưởng bộ phận sản xuất và tuyển dụng. 

III. Nội dung đào tạo: 

Thực tập sinh sẽ tham gia các khoá đào tạo tại công ty trong vòng 8 tuần theo nội dung sau: 

▫ Đào tạo về kỹ thuật cho công nghệ .Net/.Net Core 

▫ Đào tạo về Agile Scrum. 

▫ Tham gia vào các dự án thật để thực hành các kiến thức đã học  

▫ Được đào tạo tham gia các khoá training của công ty về Testing / Agile 

Chúng tôi làm công văn này , kính mong Quý nhà trường giúp đỡ doanh nghiệp trong quá 
trình tuyển dụng , làm cầu nối giữa Doanh nghiệp và sinh viên mới ra trường có cơ hội 
việc làm  
 

Hồ sơ xin gửi về : Ms Nhung, ĐT: 0962 666 854, email: recruitment@mti-tech.vn 

Trân trọng cảm ơn 

                                              Công ty TNHH MTI Technology  
Nơi nhận                                                                                      Phó Tổng Giám Đốc 

         - Như trên  

         - Lưu VP 
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