
JAVA/.NET Fresher Developers (Web/ Winform) 

Địa điểm làm việc: Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 

Số lượng: 10 LTV 

Mô tả công việc: 

⚫ Tham gia vào các dự án phát triển phần mềm outsource cho khách hàng (Nhật 

Bản) 

⚫ Tham gia lập trình, kiểm thử sản phẩm theo từng dự án của khách hàng (Nhật Bản) 

⚫ Sẽ được đào tạo thêm trong quá trình thử việc 

Yêu cầu ứng viên: 

⚫ Sinh viên năm cuối (Full-time/ Part-time) hoặc mới tốt nghiệp các trường Đại 

học, Cao đẳng các ngành liên quan đến CNTT,… 

⚫ Làm việc với ngôn ngữ JAVA như:  

➢ Java Core, JSP Servlet, Struts, Spring MVC, Spring Boot, ... 

⚫ Làm việc với ngôn ngữ .NET (Web/ Winform) như:  

➢ C# .NET, ASP.NET, VB.NET, MVC, Entity Framework, LINQ, ... 

⚫ Đã làm việc với:  HTML, CSS, Javascript, JQuery, Bootstrap,... 

⚫ Đã từng làm với ít nhất một Database: SQL Server, MySQL, Oracle... 

⚫ Đọc hiểu nhanh tài liệu tiếng Anh chuyên ngành. 

⚫ Nhanh nhẹn, ham học hỏi, tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, cẩn thận. 

⚫ Có bằng cấp tiếng Nhật là một lợi thế 

⚫ Ứng viên có kiến thức sau là một lợi thế: 

➢ Angular, React, Vue.js , Jquery 

➢ Framework của ngôn ngữ JAVA, .NET 

➢ Sử dụng được tool quản lý source code: Git, SVN,.. 

Quyền lợi được hưởng: 

⚫ Tham gia khóa đào tạo dành cho nhân viên mới làm quen với môi trường làm việc 

cũng như trang bị kỹ năng cần thiết cho công việc. 

⚫ Tham gia miễn phí  các khóa đào tạo kỹ năng mềm, đào tạo chuyên sâu về kiến 

thức chuyên ngành cũng như các buổi giới thiệu công nghệ mới tại công ty. 

⚫ Tăng lương 6 tháng/lần 

⚫ Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, sinh nhật,… 

⚫ Phụ cấp đi lại (phụ thuộc vào khoảng cách từ nhà đến công ty). 

⚫ Khám sức khỏe 1 năm / lần, Du lịch Công ty 1 năm 1 lần. 

⚫ Được học Tiếng Nhật miễn phí (N5 – N1) trong giờ hành chính, nhận phụ cấp khi 

có Bằng. 

https://employer.vietnamworks.com/v2/candidate/my-job-candidates?jobId=1027852
https://admin.itviec.com/jobs/net-developer-asp-net-c-fujinet-systems-jsc-2745


⚫ Thời gian thử việc tối đa 2 tháng. 

⚫ Thời gian làm việc : 5 ngày / tuần (giờ bắt đầu làm việc linh động từ 7:00-9:00) 

⚫ Thời gian làm việc tại nhà (WFH) linh động hơn 50 ngày/năm 

Vui lòng gửi cv có đính kèm ảnh gửi về : tuyendung@fujinet.net 

Tại tiêu đề (Subject) của mail: [HCM-UNG TUYEN LAP TRINH VIEN] 

------------------------------------------- *** ------------------------------------------- 

Công ty Cổ phần FUJINET SYSTEMS (FUJINET) là công ty IT Việt Nam chuyên phát triển 

phần mềm cho các công ty Nhật Bản. Đến nay, đã trải qua hơn hai thập kỷ xây dựng và 

phát triển thương hiệu có thể nói FUJINET là một trong những cái nôi đào tạo ra các kỹ sư 

làm offshore cho Nhật Bản. Bởi thực tế các cán bộ quản lý đã dành nhiều thời gian học tập, 

nghiên cứu thị trường CNTT, văn hóa của đất nước được mệnh danh là cường quốc công 

nghệ; Đội ngũ kỹ sư tự tin đối ứng những dự án có quy mô lớn, những dự án đòi hỏi kỹ 

thuật cao hoặc những dự án yêu cầu kết hợp giữa công nghệ hiện đại và truyền thống. 

5 năm liền được bình chọn Top 10 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu tại Việt Nam; 4 năm liền 

được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê trong lĩnh vực xuất khẩu phần mềm do VINASA 

bình chọn cùng những bằng khen đã đóng góp cho đất nước là minh chứng cho sự phát 

triển ngày càng mạnh mẽ của FUJINET. 

Quy mô: 800 nhân viên 

Địa điểm: 

 TRỤ SỞ CHÍNH: Tòa nhà Waseco, số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

 FUJINET QUY NHƠN: Tòa nhà Phú Tài Building, 278 Nguyễn Thị Định, TP Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình Định 

 FUJINET JAPAN: Kyobashi Isasu building, 1-6-12 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, 104-

0031, Japan 

 

mailto:tuyendung@fujinet.net

