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CƠ HỘI THỰC TẬP TẠI CÔNG TY LẬP TRÌNH HÀNG ĐẦU CHUYÊN 
CHO NGÀNH VÀNG BẠC, ĐÁ QUÝ 

Chúng tôi, Công ty TNHH TM và DV Tin Học Phần Mềm Vàng, là công 
ty tin học hàng đầu chuyên cung cấp phần mềm quản lý dành cho các doanh 
nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý, cầm đồ. Đến nay, sau gần ba năm hoạt động, 
sản phẩm công ty đã có mặt trên 20 tỉnh thành trên toàn quốc, từ Cà Mau cho đến 
Hà Nội. Hiện tại, công ty có các gói sản phẩm như sau:  

� Phần mềm quản lý bán lẻ bằng mã vạch – Pro Gold Retail 5.0 

� Phần mềm quản lý bán sỉ (chành) – Pro Gold Dealer 4.2 

� Phần mềm cho tiệm bán cả sỉ và lẻ - Pro Gold Combo 

� Phần mềm cho tiệm chuyên vàng trắng, vỏ xoàn, đá quý – Pro 
Diamond 3.8 

� Phần mềm quản lý thợ, xưởng gia công – Pro Gold Manager 

� Phần mềm quản lý cầm đồ - Pro Pawnshop 2.1 

Thông tin về công ty, vui lòng truy cập www.phanmemvang.com.vn.  

Với mong muốn tạo cơ hội cho sinh viên ngành Công nghệ phần mềm tiếp 
cận thực tế và vận dụng kiến thức đã được tại nhà trường, chúng tôi có nguyện 
vọng tiếp nhận sinh viên thực tập với các công việc và yêu cầu như sau:  

� Số lượng: tối đa 5 sinh viên ngành Công nghệ Phần mềm 

� Công việc: tham gia lập trình một số dự án phần mềm của công ty 

� Địa điểm làm việc: 319C2 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP. HCM  

� Yêu cầu:  

o Sinh viên có học lực khá, giỏi 

o Thành thạo ngôn ngữ lập trình .Net, C# và các hệ cơ sở dữ 
liệu SQL 

o Hạnh kiểm: Tốt  

� Hồ sơ bao gồm:  

o Giấy giới thiệu của nhà trường  

o Bảng điểm học tập  


