
 

HÃY NẮM BẮT CƠ HỘI THỰC TẬP VÀ TẠO LẬP SỰ 

NGHIỆP LÂU DÀI TẠI FPT ONLINE 

 

Công ty CPDV Trực Tuyến FPT Online (FO) là doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực 

dịch vụ trực tuyến. Chúng tôi đã, đang và sẽ mở rộng phạm vi kinh doanh trong các mảng như 

Game online, Thương Mại điện tử, quảng cáo online….  

Tài sản lớn nhất của chúng tôi không phải là “con người giỏi” mà là “CON NGƯỜI PHÙ 

HỢP”. Vì thế, chúng tôi luôn nỗ lực để việc xây dựng đội ngũ nhân viên của FPT ONLINE 

luôn đúng hướng nhất. 

Với các loại hình kinh doanh dịch vụ đặc thù của công ty, FPT ONLINE đang tìm kiếm những 

nhân viên không chỉ cần một công việc mà còn tìm kiếm một nhân viên cần một công việc thử 

thách. 

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh FPT ONLINE đang cần tuyển thực tập các vị trí sau: 

 

THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 

1. Product Mobile R&D 

Mô tả công việc: 

- Nghiên cứu phát triển sản phẩm trên mobile dành cho Seller, Buyer 

Yêu cầu: 

- Là sinh viên năm cuối ngành công nghệ thông tin 

- Thích tìm tòi, nghiên cứu 

- Là sinh viên trường FPT, Bách khoa, Tự nhiên, RMIT, NIIT, Aptech… 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT 

Lô 29B – 31B – 33B, Đường Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông,  Q.7, TP. HCM 

Tel: 08 73009999 - Fax: 08 3921758 

E-mail:  thuctapfhr@fpt.com.vn - Website: http://www.fptonline.net  

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Nơi làm việc 

1 Product Mobile R&D 1 HCM – Q7 

2 Product Inside R&D 1 HCM – Q7 

3 Data mining Or Machine Learning 2 HCM – Q7 

4 Data warehouse or quản trị database 1 HCM – Q7 

5 QC/Test 2 HCM – Q7 
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http://www.fptonline.net/


2. Product Inside R&D 

Mô tả công việc: 

- Nghiên cứu các tính năng liên quan đến Business Intelligent, Automation áp dụng cho  

Sendo 

Yêu cầu: 

- Là sinh viên năm cuối ngành công nghệ thông tin 

- Thích tìm tòi, nghiên cứu 

- Là sinh viên trường FPT, Bách khoa, Tự nhiên, RMIT, NIIT, Aptech… 

Mô tả công việc: 

- Đam mê thuật toán 

- Ưu tiên đang làm để tài liên quan đến forecasting, data mining or Machine learning 

- Nghiên cứu phát triển hệ thống Data Mining cho sàn ecommerce C2C 

Yêu cầu: 

- Sinh viên năm cuối ngành công nghệ thông tin 

3. Data warehouse or quản trị database 

Mô tả công việc: 

- Có nền tảng tốt về ngôn ngữ SQL 

- Ưu tiên hiểu biết No SQL 

- Thiết kế hệ thống data warehouse 

- Optimize databse 

- Research & ứng dụng NoSQL 

Yêu cầu: 

- Sinh viên năm cuối ngành công nghệ thông tin 

4. QC/Test 

Mô tả công việc: 

- Có khả năng tư duy tốt 

- Cẩn thận và tỷ mỹ 

- Có kiến thức về CNTT, Web thương mại điện tử 

- Tham gia vào quy trình test các hệ thống Sendo 

Yêu cầu: 

- Sinh viên năm cuối ngành công nghệ thông tin 


