VNG TUYỂN 100 KỸ SƯ KHOA HỌC MÁY TÍNH UIT THỰC TẬP TẠI ZALO
VÀ CÁC SẢN PHẨM KHÁC
.....................................................
VNG Fresher là Chương trình tuyển dụng và đào tạo sinh viên để trở thành nhân viên chính thức của
VNG sau khi tốt nghiệp. Sau 2 – 3 tháng thực tập, Bạn sẽ được đào tạo kỹ năng chuyên môn và tích lũy
kiến thức thực tế khi tham gia làm việc tại các team phát triển sản phẩm có hàng chục triệu người dùng.
Đối tượng: sinh viên tốt nghiệp vào 2016, 2017, 2018
Thời gian thực tập: bắt đầu làm việc ngay hoặc sau tết Âm Lịch, part-time, tối thiểu 2.5 ngày/ tuần
Hạn chót đăng ký: 30/11/2016
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: https://goo.gl/JGRzIf
Bạn ngần ngại tham gia VNG Fresher?
1. Bạn chưa có kinh nghiệm thực tế  đừng quá bận tâm về điều này vì VNG Fresher chỉ phỏng
vấn kiến thức nền tảng bạn đã học ở trường.
2. Bạn đã từng phỏng vấn và chưa có cơ hội hợp tác với VNG trong các chương trình VNG Fresher
trước đây  bạn hãy tự tin ứng tuyển lại vì VNG Fresher luôn chào đón các bạn đam mê phát
triển sản phẩm và mong muốn gia nhập công ty.
3. Bạn lo lắng về kỹ năng phỏng vấn hoặc kiến thức nền tảng của bản thân  hãy tự tin ứng tuyển
để học hỏi kinh nghiệm phỏng vấn và tích lũy kiến thức chuyên môn.
Quyền lợi:
 Nhận mức lương hỗ trợ cao nhất trong ngành IT và tuyển dụng vị trí chính thức khi tốt nghiệp.
 Gặp gỡ và học hỏi từ các đàn anh dày dạn kinh nghiệm cả về kỹ năng lập trình trên di động lẫn
khả năng định hướng cho bản thân trong tương lai.
 Tham gia vào các dự án thực tế có hàng chục triệu người sử dụng.
 Tham gia các hoạt động teambuilding, tập luyện thể thao.
Tìm hiểu về môi trường làm việc: https://goo.gl/CcxFH5
Mọi thắc mắc về chương trình, vui lòng liên hệ: Ms. Phương Tuyền – Phòng HR – Email:
tuyennnp@vng.com.vn hoặc Skype: nnptuyen
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