
 

 

1. Vị trí: Fresher Software 

2. Thời gian và địa điểm làm việc: 

◆ Thời gian làm việc : Từ thứ 2 đến thứ 6 (từ 08h00 đến 17h00) 

◆ Nơi làm việc: Tầng 2, Tòa nhà Etown1- Số 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, 

TP.HCM 

3. Mô tả công việc 

◆ Với đội ngũ gần 100 Kỹ sư Lập trình giàu kinh nghiệm, và hướng tới mục tiêu đạt 200 nhân 

sự vào năm 2022, SystemEXE tự tin có thể đồng hành và trao cho các bạn Sinh viên năm 4 

hoặc sinh viên vừa tốt nghiệp có cơ hội nghề nghiệp chắc chắn trong tương lai. 

◆ Chỉ sau 2 tháng đào tạo tại SystemEXE dưới hình thức On Job Training (OJT), bạn sẽ được 

hoàn thiện các kỹ năng lập trình cũng như kỹ năng mềm: 

- Về kỹ năng lập trình: Nắm được kỹ năng lập trình cũng như kỹ năng kiểm thử phần mềm, 

công cụ quản lý dự án – Redmine, thực tiễn hóa lý thuyết qua các dự án thực tế. 

- Về kỹ năng mềm: Thay đổi ý thức của sinh viên thành người đi làm, cách hành xử chuyên 

nghiệp của người đi làm, cách để trở thành một người mạnh mẽ, có thể vượt qua mọi khó 

khăn.  

◆ Trực tiếp tham gia các dự án chiến lược và có cơ hội trở thành lập trình viên chính thức tại 

SystemEXE Việt Nam. 

4. Yêu cầu kỹ năng 

◆ Có thể tham gia đào tạo/làm việc full-time từ thứ 2 - thứ 6. 

◆ Sắp tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học hoặc mới tốt nghiệp dưới 1 năm chuyên ngành CNTT. 

◆ Ưu tiên ứng viên có thành tích học tập tốt, ứng viên biết tiếng Nhật là lợi thế. 

◆ Ưu tiên ứng viên có tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng. 

◆ Nhanh nhẹn, cẩn thận, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao. 

5. Chế độ đãi ngộ 

➢ Trong quá trình đào tạo: 

◆ Chỉ học, chưa làm, nhận lương khủng: 12.000.000 VNĐ/tháng. 

◆ Không ràng buộc hợp đồng sau đào tạo. 

◆ Không chỉ được đào tạo kỹ năng lập trình, mà còn được đào tạo kỹ năng mềm cần thiết cho 

sinh viên để có cách ứng xử chuyên nghiệp của một người đi làm. 

◆ Được tư vấn và chia sẻ về phát triển năng lực và nghề nghiệp bản thân. 

◆ Được trau dồi các kỹ năng về Công Nghệ, Tiếng Nhật qua các dự án thực tế. 



 

◆ Ký hợp đồng chính thức sau 2 tháng đào tạo nếu bạn có kết quả đào tạo tốt (không cần thử 

việc). 

◆ Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp. 

◆ Được tham gia team building, tiệc công ty hàng tháng. 

➢ Sau khi kí hợp đồng chính thức: 

◆ Thưởng hè, lương tháng 13, thưởng theo lợi nhuận vào cuối năm,... 

◆ Được tham gia BHXH ngay khi thử việc. 

◆ Hệ thống giải thưởng thường xuyên: Giải thưởng nỗ lực, giải thưởng nhân viên xuất sắc, 

nhân viên triển vọng, thưởng dự án thành công,... 

◆ Phụ cấp xăng xe, gửi xe. 

◆ Du lịch thường niên, teambuilding tổ chức định kỳ. 

◆ Tham gia tiệc Công ty hàng tháng. 

◆ 12 ngày phép + 1 ngày nghỉ sinh nhật. 

◆ Tham gia tất cả các loại bảo hiểm theo luật định. 

◆ Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. 

◆ Tham gia các khóa học đào tạo về lập trình trong và ngoài Công ty. 

◆ Đào tạo tiếng Nhật miễn phí, hỗ trợ thi chứng chỉ và thưởng khi đạt được chứng chỉ. 

◆ Cơ hội Onsite Nhật Bản. 

 


