
Subject: NUS Technology – Tuyển sinh viên thực tập 2018 (Ruby on Rails)

Chào các bạn sinh viên,

NUS Technology (https://www.nustechnology.com) là công ty phần mềm chuyên phát triển các ứng dụng chạy trên nền Web và ứng 
dụng cho thiết bị di động. Công ty đã làm việc với hơn 80 khách hàng từ trên 11 quốc gia khác nhau, chủ yếu đến từ Mỹ, Châu Âu, 
Nhật Bản, v.v.. 

Hiện nay, công ty đang có nhu cầu tuyển sinh viên thực tập cho vị trí Ruby on Rails Developer. Thông tin chi tiết như sau:

Chương trình thực tập:

1. Giai đoạn 1: Đào tạo – khoảng 1,5 tháng

• Các công nghệ phía front-end (Javascript, HTML, CSS, jQuery, Bootstrap, ...)

• Ngôn ngữ Ruby và framework Ruby on Rails

• Các “best practices” khi phát triển Web với Ruby on Rails

• Các kiến thức về server và deployment (Linux, Heroku, Capistrano, ...)

2. Giai đoạn 2: Thực chiến – Làm việc trong các dự án thật dưới sự hướng dẫn của các senior developers.

Yêu cầu:

• Có kiến thức cơ bản về Web (HTML, CSS, Javascript) và kiến thức vững về OOP

• Có kiến thức về cơ sở dữ liệu, đã từng làm việc với các hệ quản trị CSDL như MySQL, SQL Server, PostgreSQL

• Có khả năng đọc hiểu tài liệu bằng tiếng Anh

• Là sinh viên năm cuối, có thể tham gia chương trình thực tập ít nhất 4 ngày/tuần và trong ít nhất 4 tháng

• Có tinh thần chủ động và khả năng tự học để nâng cao chuyên môn

• Cởi mở, thân thiện và có thể làm việc trong nhóm

Lợi ích khi là sinh viên thực tập:

• Có cơ hội trở thành lập trình viên Ruby on Rails chuyên nghiệp ngay khi còn đang là sinh viên

• Được hỗ trợ nhiệt tình từ team để phát triển chuyên môn

• Thường xuyên được tham gia các buổi Tech-training hoặc Tech-talk từ công ty

• Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng

• Được tham gia các events và team building: anniversary party, Year-end party, v.v..

• Được hỗ trợ tiền ăn trưa và gửi xe

• Tham gia các câu lạc bộ hoạt động hàng tuần: Bóng đá, Cầu lông, Tiếng Anh

Các bạn sinh viên quan tâm vui lòng gửi các thông tin sau đây về địa chỉ email hr@nustechnology.com:

• CV viết bằng tiếng Anh

• Bảng điểm

• Các giấy chứng nhận, chứng chỉ (nếu có)

mailto:hr@nustechnology.com


• Ngày các bạn có thể bắt đầu chương trình thực tập


