
 

 

JOB DESCRIPTION 

 

JUNIOR EDMBEDDED DEVELOPER 

Job descriptions 

FPT Software HCM đang tìm kiếm các bạn sinh viên sắp/mới ra trường GPA loại khá 

giỏi, hoặc có kinh nghiệm làm việc/thực tập hơn 6 tháng về hệ thống nhúng để tham gia vào 

các dự án trong mảng ô tô Automative  

Mô tả công việc: 

- Develop và maintain BSW Code cho AUTOSAR 4.4.0 

- Code review 

- Thực hiện các Test Plan/Test Spec và Test Cases cho Unit Test, Integration Test 

- Unit Test/ Unit Test Coverage và Integration Test/ Integration Test Coverage 

- Hiểu về các khái niệm và kĩ thuật test Unit, Module Level: Boundary Value, 

Equivalent Class, MCDC 

Job qualifications 

- Có khoảng 6 tháng kinh nghiệm về Embedded System hoặc sinh viên sắp/mới ra trường 

với GPA loại khá giỏi 

- Có kinh nghiệm và khả năng về lập trình C tốt, Embedded system development và XML 

- Có lợi thế khi hiểu và từng làm về AUTOSAR BSW (Communication Services, 

Memory Services, System Services and Complex Device Drivers) và có kiến thức về 

các dòng vi điều khiển TriCore™ AURIX™ TC26x, TC39x 

Benefit 

- Mức thu nhập: thương lượng theo năng lực, từ 8 - 12 triệu 

- Các quyền lợi hấp hẫn khác bao gồm: lương tháng 13, thưởng từ dự án, thưởng kỳ nghĩ 

hàng năm, bảo hiểm từ FPT Care, du lịch cùng team,… 

- Tăng lương và cấp bậc theo kì kiểm tra năng lực hàng năm 

- Có xe bus đưa đón ở hầu hết các quận trong thành phố. 

- Được làm trong môi trường chuyên nghiệp với các khách hàng lớn và nổi tiếng như: 

Bosch, Hyundai,… và các tổ chức quốc tế như: Autosar, Linux Foundation,… 

- Có cơ hội đi onsite tại Singapore, Canada, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức… 

 



 

 

Contact Person 

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV/Résume đến địa chỉ:  

Phòng Tuyển dụng – Trung tâm đào tạo Tân binh FPT Software 

Recer   : Nguyễn Minh Uyên 

Phone    : 0384 214 370 

Email    : UyenNM@fsoft.com.vn 

Website : www.career.fpt-software.com   

FPT Software – Where talents meet 

http://www.career.fpt-software.com/

