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      THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 2 – 2012 

 
1. Tuyển sinh viên thực tập 

- Số lượng:  4 sinh viên 

- Vị trí:  Developer 

- Yêu cầu:  

•  Sinh viên năm cuối ngành CNTT hệ Cao đẳng/ Đại học. 

•  Có nền tảng về tư duy lập trình. 

•  Có khả năng lập trình ngôn ngữ PHP là một lợi thế. 

•  Ham học hỏi, hòa đồng, có tinh thần hợp tác, làm việc nhóm tốt. 

•  Tiếng Anh:  đọc hiểu tốt và tự tin trong giao tiếp.   

- Thời gian làm việc:  Toàn thời gian hoặc Bán thời gian (theo thỏa thuận) 

- Phụ cấp:  tùy trường hợp công ty sẽ có mức phụ cấp phù hợp. 

- Hồ sơ bao gồm: 

• Đơn xin thực tập  

• CV  (đính kèm ảnh 3x4) 

• Thông tin các dự án đã từng làm (nếu có) 

- Hồ sơ vui lòng gửi đến email:  hr@rubik.com.vn  

- Hạn chót:  05/03/2012 

 

2. Tuyển nhân viên chính thức 

- Số lượng:  5 nhân viên 

- Vị trí:   Developer 

- Yêu cầu: 

• Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học ngành CNTT loại Khá trở lên. 

•  Có nền tảng tư duy lập trình tốt. 

•  Có kinh nghiệm lập trình ngôn ngữ PHP là một lợi thế. 

•  Ưu tiên kinh nghiệm về các framework như: Magento, Drupal. 
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•  Khả năng tự research tốt, có tính cầu tiến trong công việc, tinh thần 
trách nhiệm cao. 

•  Hòa đồng, hợp tác với đồng nghiệp. 

•  Giao tiếp Tiếng Anh lưu loát, đọc hiểu tài liệu tốt. 

- Thời gian làm việc:  Toàn thời gian (Thứ 2 đến Thứ 6) 

- Mức lương:  thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn. 

- Hồ sơ bao gồm: 

• Đơn xin việc 

• CV  (đính kèm ảnh 3x4) 

• Thông tin các dự án đã từng làm (nếu có) 

- Hồ sơ vui lòng gửi đến email:  hr@rubik.com.vn  

- Hạn chót:  05/03/2012 

      

 

 


