
YOOT tuyển Fresher .NET Developer 
 

“Tại YOOT - Chúng tôi trao cơ hội để bạn được “dẫn đầu”, sống và làm việc một cách “trọn 

vẹn” với đam mê nghề nghiệp của mình" 

 

 

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Đào Tạo YOOT là đơn vị tạo ra ứng dụng YOOT với thông 

điệp - Hướng Nghiệp Trọn Vẹn đang chiêu mộ nhân tài cho vị trí Fresher .NET Developer: 

 

1. Mô tả công việc: 

 Tham gia phát triển và xây dựng Back-end cho Ứng dụng YOOT. 

 Ngôn ngữ lập trình .NET 

 Thời gian làm việc: 8h-17h30, thứ 2 đến thứ 6. 

2. YOOT đang tìm kiếm: 

 Sinh viên sắp tốt nghiệp/đã tốt nghiệp các Trường Đại học chuyên ngành CNTT, sẵn 

sàng làm việc toàn thời gian. 

 Có kiến thức về WebAPI, Git, MySQL/SQL Server 

 Có thành tích học tập Khá, Giỏi. 

 Đã từng thực tập. 

3. Quyền lợi & cơ hội dành cho các bạn: 

 Thu nhập hấp dẫn tương xứng với năng lực $500 - $800 

 Xét tăng lương + thưởng tháng 13, thưởng cuối năm.  

 Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, chương trình chăm sóc 

sức khỏe, sinh nhật, hiếu hỷ, du lịch hằng năm.  

 Môi trường làm việc ổn định, lâu dài, cơ hội học hỏi, cơ hội thăng tiến cao.  

 Được trang bị máy tính cấu hình tốt đảm bảo phục vụ cho việc lập trình. 

 Được sử dụng miễn phí phòng gym hiện đại, hồ bơi, phòng đọc sách. 

 Tham gia các hoạt động Happy hour, Tiệc sinh nhật hàng tháng, Teambuilding. 

4. Ứng tuyển 

 Bạn có thể ứng tuyển tại: https://forms.gle/F6B6yXdgeXetSCXA7 hoặc gửi CV, bảng 

điểm qua email tuyendung@yoot.vn 

 Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2022. YOOT sẽ chủ động liên hệ các bạn nộp hồ sơ sớm và có hồ 

sơ đạt yêu cầu. 

5. Liên hệ: 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO YOOT 

Địa chỉ: Toà A1, Tòa nhà The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: 02866 866 222 - Ms Ngân Phòng Nhân sự 

Email: tuyendung@yoot.vn 

Website: https://yoot.vn/ 
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