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TELSOFT TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH VIÊN 

Lời giới thiệu 

Công ty TELSOFT (http://www.telsoft.com.vn) là công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp về 

công nghệ cho các doanh nghiệp tại Việt Nam như: Mobifone, Viettel, VNPT, Bộ Công thương, Tổng cục 

đường bộ... Trong thời gian tiếp theo, TELSOFT sẽ tiếp tục kiên trì thực hiện các giải pháp chiến lược để 

từng bước thực hiện thành công những mục tiêu chiến lược và giá trị cốt lõi. Tầm nhìn đến năm 2016 – tiếp 

tục là công ty Công nghệ hàng đầu với phạm vi hoạt động cả trong nước và quốc tế.  

 

Vì sao nên lựa chọn TELSOFT? 

Hình ảnh và vị thế ngày hôm nay của TELSOFT đã và đang được xây dựng bởi đội ngũ cán bộ nhân viên là 

những thành viên ưu tú, nắm vững kiến thức và công nghệ, nhiệt huyết, sẵn sàng cho mục đích phát triển 

chung của TELSOFT. 

 Bạn muốn được thử thách trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động? 

 Bạn muốn có cơ hội được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ thông tin và thường xuyên cập 

nhật rất nhiều kỹ thuật và công nghệ mới? 

 Bạn muốn những đóng góp của bản thân được công nhận một cách xứng đáng cùng với nhiều cơ hội 

thăng tiến? 

 Bạn muốn được tham gia các sự kiện, phong trào - hoạt động trẻ trung, sôi nổi: Văn hóa – Văn nghệ - 

Thể thao…? 

Tất cả đều có ở TELSOFT và Bạn luôn được chào đón tại công ty chúng tôi! 

 

Hiện tại, TELSOFT cần tuyển 30  lập trình viên làm việc tại Hà Nội với các yêu cầu như bên dưới: 

I. Mô tả công việc 

- Xây dựng, triển khai các dự án trên nền tảng JAVA, C#, Dot net 

- Hỗ trợ giải quyết các yêu cầu kĩ thuật của khách hàng 

- Phát triển các hệ thống mạng và phần mềm viễn thông 

- Làm việc trên Database MySQL, SQL Server, DB2, PostgeSQL... 

  

II. Yêu cầu công việc 

1. Yêu cầu chung: 

- Tốt nghiệp hoặc đang học năm cuối chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông các trường 

ĐH chính quy. 

- Có khả năng học hỏi; phối hợp và làm việc nhóm tốt. 

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 1-2 năm làm việc thực tế. 

 

2. Yêu cầu chuyên môn:  (Đáp ứng một trong các yêu cầu bên dưới) 

- Có kiến thức và kinh nghiệm lập trình Java (Swing, JSP, Servlets, J2EE, RMI, Hibernate, Socket). 

- Có kiến thức và kinh nghiệm về CSDL Oracle (PL/SQL), SQL Server, My SQL. 

  

3. Chế độ lương - thưởng – phúc lợi: 

- Lương: Thỏa thuận. 

- Thưởng:  

o Tháng lương thứ 13 vào các dịp Tết Dương lịch và Sinh nhật công ty;  

o Các ngày Lễ, Tết Âm lịch theo Quy chế của công ty.  
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o Có thể nhận thưởng ngay trong quá trình thử việc. 

o  Khi có thành tích nổi bật, và khi hoàn thành dự án… 

- Phúc lợi: 

o Có chế độ nghỉ phép, nghỉ mát hàng năm. 

o Các bảo hiểm theo quy định của Công ty và pháp luật Nhà nước 

o Chế độ đào tạo và phát triển dành cho nhân sự mới 

o Hỗ trợ tham gia các Câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe, thể dục thể thao, chế độ, đãi ngộ đối với CBNV 

có thành tích cao, các cuộc thi, các chương trình hoạt động tập thể trên toàn hệ thống... 

Tất cả những chính sách đãi ngộ phúc lợi được xây dựng hướng tới mục tiêu tạo động lực và thúc đẩy cán 

bộ nhân viên làm việc hết mình để khẳng định bản thân và phát triển sự nghiệp. 

 

4. Loại hình công việc:  

- Toàn thời gian cố định.  

- Giờ làm việc: Hành chính, 44h/tuần (thứ thứ 7 nghỉ cách tuần) 

o Sáng: 08h30 - 12h00 

o Chiều: 13h00 đến 17h30  

 

III.  Hồ sơ dự tuyển  

- Đơn xin việc viết tay hoặc đánh máy ghi rõ vị trí dự tuyển bên ngoài (VD: Java,..) 

- Bảng dữ liệu ứng viên theo mẫu (theo mẫu đính kèm) & CV tự giới thiệu (Tiếng Việt/Tiếng Anh) 

- Bản gốc: Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương); Giấy chứng nhận sức khỏe (có xác nhận của cơ 

sở y tế có thẩm quyền);  

- Bản sao công chứng: Bằng tốt nghiệp Đại học; Bảng kết quả học tập Đại học; Chứng chỉ về thành tích 

đặc biệt trong học tập (nếu có); Giấy khai sinh; CMTND 

- Tài liệu mô tả những dự án, công việc đã từng thực hiện (nếu có)  

- 02 ảnh 4x6 trong thời gian 6 tháng gần nhất 

Chú ý: 

- Ứng viên có thể trực tiếp đến nộp hồ sơ hoặc gửi bản mềm hồ sơ về địa chỉ mail 

nhansu@telsoft.com.vn 

- Chỉ những hồ sơ đủ tiêu chuẩn mới được gọi tham gia thi tuyển 

- Sau khi thi tuyển, chỉ những ứng viên đạt yêu cầu mới nhận được thư mời nhận việc.  

- Hồ sơ đã nộp không được trả lại. 

  

IV. Hạn cuối nộp hồ sơ:  

   

V. Liên hệ:  

Hồ sơ gửi về: Trần Thu Hiền, Bộ phận Nhân sự, Tầng 2, Tòa nhà CT5B, Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm, Hà 

Nội. 

Email: nhansu@telsoft.com.vn 

Điện thoại: (04) 37925230/ 0977729609. 
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