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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
 

Vị trí Kỹ sư lập trình phần mềm 

 

Để chuẩn bị nhân lực cho “Ngôi nhà” mới chuẩn bị đi vào hoạt động và thực hiện mục tiêu trở 

thành trung tâm R&D lớn nhất của Samsung tại nước ngoài, SVMC (Trung tâm Nghiên cứu 

và Phát triển ĐTDĐ của Samsung tại Việt Nam có trụ sở đặt tại Hà Nội) cần tuyển dụng 

hàng trăm Kỹ sư/ Cử nhân cho vị trí Lập trình phần mềm làm việc tại SVMC - Hà Nội. 

Thông tin chi tiết như sau: 

Vị trí Tuyển dụng: Kỹ sư lập trình phần mềm (Fresher) 

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học tất cả các chuyên ngành 

Năm tốt nghiệp: Tốt nghiệp từ tháng 01/2019 đến trước tháng 03/2022 

Yêu cầu: Có khả năng lập trình phần mềm bằng một trong ba ngôn ngữ: 

C/C++/Java 

Yêu cầu khác: Chấp nhận ứng viên từng thi tuyển trượt các vị trí. 

Không chấp nhận ứng viên từng làm việc tại Samsung Việt Nam 

Địa điểm làm việc: Trung tâm SVMC – Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Thời hạn ứng tuyển: 17/10/2021 

Ứng viên nộp hồ sơ sớm sẽ được luyện tập với Mentor của SVMC 

Thi tuyển và phỏng vấn Dự kiến: Bài thi lập trình: 23/10/2021, Phỏng vấn: 27/10/2021 

Thời gian gia nhập SVMC Dự kiến: Tháng 11 & 12/2021 
 

Cách thức nộp hồ sơ duy nhất: 

 Truy cập link: https://bit.ly/SVMC_TuyendungLaptrinhvien2021 

 Điền đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn. 

 Có thể theo dõi thông tin chi tiết trên Fanpage của SVMC: SamsungVietnam RnD 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 

Mr. Hoàng Trọng Tuấn.   SĐT: 0912.406.001.   Email: ht.tuan@samsung.com 

 

 

 

Trân trọng thông báo 

SVMC – Phòng Nhân sự 
 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=541c0f04-0b8737ce-541d844b-0cc47a31bee8-99540bf72192645f&q=1&e=9b8c850f-dc68-48b3-83a0-4a01cbacb9e3&u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FSVMC_TuyendungLaptrinhvien2021
mailto:ht.tuan@samsung.com

