CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH “QUP INTERNSHIP 2016”
 Mô tả:
QUp World Inc. tổ chức chương trình QUp Internship 2016 - chương trình thực tập kết hợp
giữa đào tạo và làm dự án thực tế dưới sự hướng dẫn của đội ngũ kỹ sư CNTT giàu kinh
nghiệm tại QUp.
Tham gia chương trình sinh viên được:
-

Huấn luyện nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức, hoàn thiện kỹ năng

-

Tiếp cận các dự án đang triển khai trên thị trường quốc tế, làm dự án thực tế với quy
trình làm việc chặt chẽ và khoa học của QUp World

-

Cơ hội được trở thành nhân viên của công ty đối với những sinh viên có kết quả thực
tập xuất sắc.

 Đối tượng: Những bạn đam mê lĩnh vực CNTT hoặc sinh viên năm cuối các trường ĐH-CĐ
 Vị trí tuyển dụng:
- QA
- Support Staff
- Front End
 Yêu cầu chung:
-

Nhạy bén, có khả năng tiếp thu nhanh.

-

Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập

-

Có thể đọc hiểu Tiếng Anh tốt

* QA: Có kiến thức và đam mê trong lĩnh vực testing.
* Support Intern: Có kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết Tiếng Anh tốt, có kỹ năng giao tiếp và xử
lý vấn đề trong quá trình hỗ trợ khách hàng.
*Front End:
- Có kiến thức về ngôn ngữ lập trình Javascript, HTML, CSS
- Biết sử dụng Browser Developer Tools
- Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh
- Biết sử dụng jQuery/AngularJS/Bootstrap là lợi thế
 Quy trình tuyển chọn:
-

Vòng 1: Sơ loại hồ sơ ứng viên

-

Vòng 2: Kiểm tra Tiếng Anh (Đối với vị trí Support Intern)

-

Vòng 3: Phỏng vấn trực tiếp

 Hồ sơ ứng tuyển: Bao gồm
-

Đơn xin tham gia chương trình (Download tại https://goo.gl/QUIUHP )

-

Sơ yếu lý lịch (CV)

-

Bảng điểm (có thể bổ sung sau)

SV có thể gởi hồ sơ qua email hoặc trực tiếp về: Phòng Nhân sự - Công ty QUp World
-

Địa chỉ: Tầng 12, Công viên phần mềm, số 02 Quang Trung, Đà Nẵng

-

Điện thoại: +84 511 3888682

-

Email: internship@qupworld.com

