
 

 

Tiêu đề JAVA/.NET 

Developer 

(All Level) 

Phương thức làm 

việc 

Fulltime 

Địa điểm Hồ Chí Minh Vị trí tuyển dụng JAVA/.NET Developer 

Mức lương Negotiate Kinh nghiệm Fresher/Junior/Mid/Senior 

Số lượng 30-50 Hạn ứng tuyển 31/12/2021 

Mô tả công việc 

 FPT Software HCM đang tuyển các vị trí Fresher/Junior.Mid/Senor Java/.NET hấp dẫn dành 

cho các đối tượng: sinh viên năm 4 (Sắp ra trường và có GPA trên 7.5), các bạn SV vừa tốt 

nghiệp/năm cuối hoặc các bạn có hơn 6 tháng kinh nghiệp lập trình Java/.NET/Mobile/Front-

end. 

 Lập trình viên sẽ tham gia các dự án sử dụng Java/.NET SQL, Entity Framework, MVC, and 

các công nghệ liên quan khác như (Angular, Typescript), tools, và designs. 

Yêu cầu 

 Sinh viên đã/sắp ra trường hoặc có kinh nghiệm trong mảng lập trình 

 Tư duy lập trình tốt, có kiến thức cơ bản và mong muốn học hỏi trong lĩnh vực IT 

 Có kỹ năng đọc hiểu thiết kế CSDL, viết và biểu diễn các câu lệnh truy vấn SQL, khả năng 

viết các đối tượng dùng cho thao tác dữ liệu. 

 Có kiến thức chuyên môn về: Java core/C#; OOP, Database/SQL/Html5, Css3, Javascript, 

Jquery, Bootstrap 4 hoặc các framework liên quan. Có thể xây dựng được Software 

Application cơ bản sử dụng các công nghệ phát triển web. 

 Có thể giao tiếp tiếng anh ở mức khá tốt, hoặc tiếng Nhật là một lợi thế. 

 Có khả năng đi làm full-time (Thứ 2 - Thứ 6, 8:00 – 17:00) 

Quyền lợi 

 Mức thu nhập: lên đến $1000 

 Lương tháng 13, thưởng dự án hàng tháng, 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 cơ hội đi onsite tại Singapore, Malaysia, Mỹ, Nhật Bản, châu Âu…; 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 

 Số điện thoại                     : 0899492825  

 Email                                 : FA.HCM@fsoft.com.vn  

 Website                             : Fsoft-academy.edu.vn 

mailto:%20FA.HCM@fsoft.com.vn


 

 


