
KHỞI ĐẦU SỰ NGHIỆP HOÀN HẢO TẠI GAMELOFT VỚI 

 Lộ trình đào tạo bài bản dành cho các bạn  sinh viên vừa mới tốt nghiệp từ kĩ 

năng mềm đến chuyên môn 

 Chương trình tuyển dụng nhân viên với những đãi ngộ hấp dẫn 

 Môi trường làm việc năng động, luôn cải tiến và đón nhận những ý tưởng mới từ 

các bạn tân binh 

 

CƠ HỘI VIỆC LÀM DÀNH CHO LẬP TRÌNH VIÊN: 

1. Back-End DevOps: https://cutt.ly/DevOps_2022  

Mô tả công việc:  

 Phát triển và triển khai quy trình CI/CD 

 Xây dựng và thiết lập hệ thống tự động hóa 

 Tham gia xử lý và khôi phục hệ thống khi có sự cố 

Yêu cầu  

 Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí DevOps 

 Có kiến thức về LAMP/LEMP 

 Có kinh nghiệm với AWS, Terraform 

 Từng làm việc với Gitlab, BitBucker, Docker và CI/CD 

2. C++ Programmer: https://cutt.ly/JuniorC_2022  

Mô tả công việc:  

 Lập trình, tối ưu hóa code và fix bugs để xuất bản và phát hành game trên 

mọi thiết bị khác nhau 

 Phối hợp cùng các phòng ban khác (quản lý chất lượng, thiết kế game và 

thiết kế đồ họa) để đưa ra những sản phẩm game chất lượng cho các thị 

trường nước ngoài 

Yêu cầu công việc: 

 Nắm chắc kiến thức về ngôn ngữ C++, OOP 

 Có đam mê với lĩnh vực Game 

 Có khả năng đọc, viết tiếng Anh cơ bản 

 Không yêu cầu kinh nghiệm 

QUYỀN LỢI: 

 Được làm việc tại “Một trong những nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2021” 

(#HRAA2021). 

 Mức lương theo thỏa thuận, cũng nhiều khoản “Bonus” hấp dẫn  

 Bảo hiểm nguyên lương theo Luật Lao Động cùng với bảo hiểm extra 

(PVI) 

https://cutt.ly/DevOps_2022
https://cutt.ly/JuniorC_2022


 Tham gia vào các dự án trọng điểm, có cơ hội tiếp cận công nghệ chuẩn 

quốc tế, với kho kiến thức khổng lồ từ các studio Gameloft trên toàn cầu. 

 Được đào tạo, học hỏi từ các anh/chị chuyên gia trong ngành 

 Lộ trình thăng tiến rõ ràng cùng cơ hội thử sức với những vị trí trong các 

team khác nhau 

 Không gian hiện đại với môi trường làm việc quốc tế, thoải mái và năng 

động 

 Thời gian làm việc linh hoạt, chính sách làm việc tại nhà 

 Đa dạng các hoạt động dành cho nội bộ nhân viên (CLB thể thao, góc 

chơi game, cuộc thi nội bộ, team building) 

 
THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: 

Từ thứ 2 - Thứ 6, 8:30-18:00 tại Saigon Studio, Pax Sky Building, 26 Ung Văn Khiêm, 

P.25. Bình Thạnh, TP HCM 

 

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN 

💌Gửi CV tiếng Anh về địa chỉ email sai-recruitment@gameloft.com với tiêu đề [Vị trí]- Họ và 

tên] 

❓Mọi thắc mắc các bạn có thể gửi email về địa chỉ uyen.duthanh@gameloft.com 

Hãy về đội của Gameloft để có được những trải nghiệm và kinh nghiệm về cho mình, bạn nhé 

 

mailto:sai-recruitment@gameloft.com

