SINGALARITY TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH
(Ưu tiên sinh viên năm 3, năm 4)
1. Thông tin doanh nghiệp, giới thiệu sơ bộ về doanh nghiệp
Singalarity là công ty tư vấn và cung cấp giải pháp công nghệ có trụ sở chính đặt tại
Singapore. V
 ới mạng lưới các chuyên gia dày dăṇ kinh nghiêm
̣ đến từ khắp nơi trên thế
giới và các phòng labs chuyên dụng, Singalarity chuyên nghiên cứu và phát triển sản
phẩm & dịch vụ bảo mật và an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo trong sinh trắc học hay cá
nhân hoá dữ liệu (personalized data) để cung cấp dịch vụ cho các tổ chức ngân hàng,
chính phủ và các mảng sản xuất khác.
Đồng thời, Singalarity tự hào khi là trusted partner với nhiều tổ chức chính phủ, tập
đoàn công nghệ hàng đầu trên thế giới và đã thực hiện các giải pháp bảo mật cũng như
tư vấn bảo mật hiện có cho các tổ chức ngân hàng, chính phủ cả trong và ngoài nước:
Singapore, Ghana, Hà Lan,..
Trụ sở chính: 81 Ayer Rajah Crescent, #02-57, Singapore, 139967
Văn phòng tại Việt Nam: Lầu 3-3A, 1A Hoa Hồng, P2, Phú Nhuận, TP. HCM
SĐT: (028) 6658 4945
Website: www.singalarity.com
2. Các vị trí tuyển dụng
** AI (data analytics, computer vision, biometric):
● Mô tả công việc
○ Thu thập, phân tích và được tham gia vào việc viết và phát triển các báo
cáo phân tích với chuyên gia
○ Đảm bảo về QA/QC
○ Xác định các mẫu (patterns) và xu hướng (trends) trong bộ dữ liệu
○ Có cơ hội được tham gia các dự án quốc tế
● Yêu cầu:
○ Có kiến thức về Python, hoặc các ngôn ngữ lập trình khác như C/C++
○ Cẩn thận, tỉ mỉ, có tư duy phân tích tốt và khả năng giải quyết vấn đề
○ Có khả năng phân tích các công cụ và cơ sở dữ liệu hiện có và đưa ra các
đề xuất, giải pháp.
○ Có khả năng viết báo cáo phân tích hoặc có thế mạnh về giao tiếp
○ Giao tiếp tốt tiếng Anh

** Smart ERP Developer (ERP, OOP, Front-end):
● Mô tả công việc:
○ Phát triển các mô-đun liên quan đến hệ thống thông minh ERP
○ Được đào tạo (OJT) và được hướng dẫn trực tiếp bởi các chuyên gia trong lĩnh
vực công nghệ
○ Sẵn sàng tham gia vào các công việc hoặc dự án của công ty khi có yêu cầu
○ Được tham gia vào toàn bộ quy trình phát triển phần mềm với nhóm kiểm thử
phần mềm (UI/UX và QA/QC)
● Yêu cầu:
○ Có kiến thức về các ngôn ngữ lập trình như: Python, Javascript, XML,..
○ Có khả năng thích nghi cao và khả năng tự học tốt
○ Có kinh nghiệm về kiểm thử (testing) phần mềm hoặc sản phẩm là một lợi
thế
○ Có khả năng làm việc nhóm cũng như quản lý tốt công việc cá nhân
○ Giao tiếp tốt tiếng Anh
3. Quyền lợi
- Được tạo điều kiện để cân bằng thời gian giữa việc học và thực tập.
- Môi trường làm việc vui vẻ, hoà đồng và đề cao tính sáng tạo, được theo sát và
được chỉ dẫn tận tình từ các anh chị đi trước.
- Ưu đãi theo kết quả và thành tích thực tập hoặc khả năng tiếp thu kiến thức lẫn
kinh nghiệm, qua chất lượng thực tế của công việc được giao.
- Thực tập sinh hoàn thành xuất sắc công việc sẽ được cân nhắc tuyển dụng và
thực tập ở nước ngoài (Ghi chú: đã có 40% thực tập sinh ở Singalarity được cử ra
nước ngoài trong thời gian thực tập).
- Các thực tập sinh vượt qua kỳ training các kỹ năng, kỹ thuật, công nghệ, và kiến
thức lõi (core knowledge) sẽ được offer làm việc lâu dài (long-term internship hoặc
part-time),
- Hỗ trợ học bổng trong suốt quá trình tham gia thực tập đối với những thực tập sinh
được qualified.

4. Hồ sơ phỏng vấn, liên hệ
Hồ sơ bao gồm:
- 1 CV Tiếng Anh có đính kèm ảnh.
- 1 Bảng điểm Đại Học (file hình ảnh)
- 1 Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (file hình ảnh)
Cách thức ứng tuyển:
Vui lòng gửi hồ sơ tới email: hr@singalarity.com v ới tiêu đề [SINGALARITY] - [VỊ TRÍ
THỰC TẬP] - [HỌ VÀ TÊN]
Nếu có thắc mắc hay câu hỏi, xin vui lòng liên hệ: (028) 6658 4945 để biết thêm thông
tin chi tiết.
5. Phỏng vấn/ xét tuyển:
- Bộ phận tuyển dụng sẽ liên hệ với sinh viên có CV phù hợp.
- Ứng cử viên sẽ trải qua 2 vòng tuyển, bao gồm: trả lời bảng câu hỏi và bài test, phỏng
vấn trực tiếp.

