
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP CỦA CÔNG TY ISB VIỆT NAM 

 

1. Thực tập về nhúng và Android: 

- Mô tả chung: phát triển nhúng trên Linux/Android 
Thực tập viên sẽ được làm việc cùng với đội ngũ R&D của IVC trên các đề tài công nghệ mới 

nhất trên thế giới hiện nay. 
Thực tập viên xuất sắc sẽ được ưu tiên tuyển dụng ngay sau thời gian thực tập. 
- Số lượng: 2 
- Yêu cầu 

� Lập trình Java cơ bản, 06 tháng kinh nghiệm phát triển ứng dụng Java (Desktop, Mobile 
hoặc Web đều được). 

� Kỹ năng đọc hiểu thiết kế phần mềm theo hướng đối tượng (OOD). 
� Kỹ năng liên lạc, báo cáo, và làm việc nhóm. 
� Ưu tiên sinh viên hiểu biết nhiều về OOD và Android. 

 

- Nội dung thực tập:  
� Được huấn luyện lập trình ứng dụng mobile trên Android ở mức cơ bản và tự tạo 1 ứng 

dụng thực tế: 2-3 tuần. 
� Tham gia dự án thương mại về Android chung với các nhân viên trong cty: 6-9 tuần. 
� Công việc chính: đọc hiểu yêu cầu và bản thiết kế, code và unit test cho phần việc  
� được giao. 
� Được hướng dẫn kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp trong các hoạt động sản xuất phần 

mềm, tiếp xúc các quy trình và công cụ quản lý và sản xuất chuyên nghiệp. 
 

Thời gian: 2 tháng 

2222. Thực tập về Web Application:  

- Mô tả chung: Phát triển chức năng mới cho hệ thống quản lý thông tin nhân viên. 

- Số lượng: 2 

- Yêu cầu:  

Kỹ năng về SQL Server, vb.Net, Javascript 

- Nội dung htực tập: 

� Tìm hiểu yêu cầu từ khách hàng 
� Viết tài liệu mô tả yêu cầu 
� Phân tích và thiết kế 
� Viết code, kiểm tra, sửa lỗi 
� Chuyển giao cho khách hàng. 

 

-Thời gian: 2 tháng  

 

 

 

 

 


