
 

 

 

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TỪ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN  

PHẦN MỀM TOSHIBA (VIỆT NAM) 

 

Hà nội ngày 2 tháng 10 năm 2019 

Công ty TNHH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM TOSHIBA (VIỆT NAM) là công ty được thành lập bởi Tập đoàn 

TOSHIBA – Nhật Bản (100% vốn đầu tư từ Nhật Bản) vào tháng 04 năm 2007. Công ty chuyên phát triển các 

phần mềm nhúng, phần mềm ứng dụng, phần mềm quản lý và các phần mềm khác cho Tập đoàn TOSHIBA – 

Nhật Bản. Để đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, công ty chúng tôi hiện đang có nhu 

cầu tuyển dụng một số kỹ sư đã hoặc sắp tốt nghiệp vào làm việc với các tiêu chí như sau:        

 

      Số lượng cần tuyển dụng:  50 sinh viên đã hoặc sẽ tốt nghiệp trong trong năm 2019, 2020 

      Công việc:    Sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn    

      Địa điểm làm việc:   Tầng 12, 13 hoặc 16 - Tòa nhà VIT - 519 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội 

 

Vị trí tuyển dụng:  

- Kỹ sư phát triển phần mềm 

- Kỹ sư kiểm thử phần mềm 

- Nhân viên học việc (on job training, tập trung cho các đối tượng sinh viên từ năm thứ 3 trở đi) 

 

Yêu cầu:   

- Sẽ hoặc đã tốt nghiệp đại học các chuyên nghành: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Toán –Tin ứng 

dụng hoặc  các chuyên ngành khác có liên quan; 

- Có đam mê, yêu thích và định hướng phát triển sự nghiệp lâu dài trong lĩnh vực phát triển phần mềm; 

- Có tinh thần trách nhiệm cao và tính cam kết đối với kế hoạch hay công việc được giao; 

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và tiếp cận công nghệ mới nhanh chóng; 

- Có kỹ năng và kinh nghiệm lập trình trên ít nhất một ngôn ngữ lập trình cơ bản: C, C++, C#, Java ….  

- Kỹ năng và kinh nghiệm thực tế về lập trình trong các dự án phát triển phần mềm là một lơi thế; 

- Có khả năng giao tiếp, làm việc bằng tiếng Anh, biết tiếng Nhật là một lợi thế;  

 

 

TOSHIBA SOFTWARE DEVELOPMENT (VIETNAM)  

16th Floor, VIT Tower - 519 Kim Ma - Ba Dinh - Hanoi - Vietnam 

TEL: 04-2220 8801       FAX: 04-2220 8802 



 

 

 

Quyền lợi:  

- Ứng viên được tuyển dụng sẽ được hưởng mức lương hấp dẫn, các chế độ khác theo đúng quy định của pháp 

 luật lao động Việt Nam cùng các phúc lợi riêng của Toshiba; 

- Được làm việc trong môi trường công nghệ chuyên nghiệp và năng động với rất nhiều cơ hội thăng tiến cũng 

 như cơ hội làm việc và đào tạo tại nước ngoài (trong năm 2018 đã có trên 100 lượt kỹ sư của Công ty được 

 cử đi công tác, làm việc, đào tạo tại Nhật Bản, Mỹ, Singapore, Malaysia…); 

 

- Nhân viên học việc được tham gia khoa đào tạo cơ bản, nâng cao và cũng được hưởng chế độ lương, phúc lợi    

hấp dẫn 

 

 

Thời gian thi tuyển:        

 Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:  Từ ngày 2 tháng 10  năm 2019  đến 15  tháng 1 năm 2020 

 Làm bài kiểm tra kỹ năng:  Từ ngày 2 tháng 10 năm 2019  đến 15 tháng 1 năm 2020 

                                                                                   (xếp lịch theo tuần)  

 Phỏng vấn:  Từ ngày 2 tháng 10 năm 2019  đến 15 tháng 1 năm 2020 

                                                                                   (xếp lịch theo tuần) 

 Bắt đầu đi làm:  Xếp lịch theo tuần 

 

* Tham gia Hội thảo cơ hội thực tập, việc làm của CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN  PHẦN MỀM TOSHIBA 

(VIỆT NAM), cụ thể: 

- Thời gian: 08:30 ~ 11:00, thứ 3 ngày 15/10/2019 

- Địa điểm: Hội trường tầng 2 nhà A3 

* Đối tượng: Sinh viên Đại học chính quy khóa 11, 12, 13 các chuyên ngành Điện tử truyền thông, Khoa 

học máy tính, Truyền thông và mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Công nghệ thông 

tin 

* SV ghi nhớ thời gian tham gia Hội thảo, đến đúng giờ, đăng ký tham gia để Nhà trường phối hợp với Công 

ty hiệu quả 

 Đăng ký tham gia Hội thảo cơ hội thực tập, việc làm của Công ty TNHH Phát triển phần mềm Toshiba 

(Việt Nam) theo đường link sau: 

                                                                        http://bit.ly/HaUI-TOSHIBA-T10 

 Hạn đăng ký: Thứ 2 ngày 14/10/2019 
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