
BẢN TIN TUYỂN DỤNG KHU VỰC TP HCM  
 

Công ty Phát Triển Toàn Cầu (viết tắt NET Corporation) được thành lập vào năm 2009 theo giấy 
phép số 0309561032 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp. Chúng tôi là một tổ chức của 
những người trẻ tâm huyết phát triển trên cơ sở "hấp thu tinh hoa thế giới, kết tinh trong tinh 
thần Việt Nam". Hiện doanh nghiệp tập trung vào lĩnh vực phần mềm, thương mại điện tử; đồng 
thời triển khai các giải pháp trực tuyến, các giải pháp công nghệ thông tin cho các tổ chức khác. 
Để phục vụ cho mục tiêu phát triển trung và dài hạn của tổ chức, Công ty Phát Triển Toàn Cầu 
chúng tôi hiện này đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:  

1.Vị trí lập trình viên (05 người) 
  Mô tả công việc: trao đổi khi phỏng vấn 
  Yêu cầu: 
  -Trung thực, trách nhiệm với công việc và đồng nghiệp 
  -Tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, Aptech, ... chuyên ngành IT 
  -Không yêu cầu nhiều kinh nghiệm nhưng phải có khả năng học hỏi nhanh 
  -Lập trình thành thạo với PHP và My SQL là một lợi thế 
2. Vị trí lập trình viên bán thời gian (03 người) 
  Mô tả công việc: trao đổi khi phỏng vấn 
  Yêu cầu: 
  -Có kiến thức nền tảng tốt về IT và yêu thích lập trình 
  -Không yêu cầu kinh nghiệm nhưng phải có khả năng học hỏi nhanh 
  -Nhận sinh viên lập trình bán thời gian 
  -Trung thực, trách nhiệm và có khả năng làm việc với áp lực cao 
3. Vị trí nhân viên nhập liệu (03 người) 
  Mô tả công việc: 
  -Nhập dữ liệu quản lý và quản lý dữ liệu cho website 
  -Thời gian làm : chúng tôi chia ra rất nhiều công việc có thời gian linh động cho các bạn 
  Yêu cầu: 
  - Một số kỹ năng cơ bản trong sử dụng máy tính và internet (chúng tôi sẽ đào tạo nếu các bạn 
còn yếu kỹ năng này) 
  -Không yêu cầu kinh nghiệm, nhận sinh viên làm việc bán thời gian 
  -Trung thực, kiên trì và nhiệt huyết với công việc 
4. Vị trí nhân viên Marketing website (05 người) 
  Mô tả công việc: 
  -Quảng bá website 
  -Công việc với thời gian linh hoạt, có thể làm việc bán thời gian 
  -Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn về marketing và marketing trực tuyến khi bắt tay vào công 
việc 
  -Chi tiết khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn 



  Yêu cầu: 
  - Một số kỹ năng cơ bản trong sử dụng máy tính và internet (chúng tôi sẽ đào tạo nếu các bạn 
còn yếu kỹ năng này) 
  -Không yêu cầu kinh nghiệm, nhận sinh viên làm việc bán thời gian 
  -Trung thực, kiên trì và nhiệt huyết với công việc 
5. Vị trí nhân viên kinh doanh (05 người) 
  Mô tả công việc: 
  - Nhân viên sales tìm kiếm khách hàng, thuyết phục khách hàng sử dụng các dịch vụ online trả 
phí như: 
  - Dich vụ bán website gian hàng chuyên nghiệp  
  - Dịch vụ bán các vị trí quảng cáo 
  - Dịch vụ bán các dịch vụ khác qua hệ thống online… 
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu 
  Yêu cầu: 
  - Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên 
  - Có máy tính xách tay là một lợi thế 
  - Có phương tiện đi lại và làm việc đầy đủ (có máy tính xách tay là lợi thế) 
  - Không yêu cầu kinh nghiệm, am hiểu về thương mại điện tử ( có kinh nghiệm làm sales online 
trên website, sales website, sale quảng cáo trên website là một lợi thế) 
  - Nhanh nhẹn, nhiệt tình,chịu được áp lực công việc 
  - Khả năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng và tiếp cận khách hàng tốt 
6. Chính sách công ty (chung và riêng cho các vị trí) 
  -Có cơ hội học hỏi để phát triển năng lực cá nhân một cách nhanh chóng 
  -Có cơ hội làm việc trong một môi trường năng động, sáng tạo 
  - Mức lương xứng đáng với hiệu quả công việc 
  -Những người nhiệt huyết và cống hiến cho tổ chức được tặng thưởng cổ phần công ty 
  -Đối với các bạn sinh viên, chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian làm việc linh động để không 
ảnh hưởng đến công việc học tập của các bạn 
7. Liên hệ 
  Bạn nào có nhu cầu xin gửi 1 bản hồ sơ bằng tiếng Anh hoặc Việt (sơ yếu lý lịch có số điện 
thoại và email liên lạc, bảng điểm scan và các giấy tờ khác (nếu có) qua email tới bộ phận nhân 
sự của công ty như sau (Vui lòng gửi hồ sơ trước 31/03/2012, ưu tiên hồ sơ đến sớm) : 
  Email: ducle@99xu.vn (Vui lòng ghi rõ vị trí ứng tuyển ở tiêu đề email. VD: Ứng tuyển vị trí 
lập trình viên ) 
  Mobile: +84-0904994128 
Công ty Phát Triển Toàn Cầu 


