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THƯ NGỎ TUYỂN DỤNG
THỰC TẬP SINH & CỘNG TÁC VIÊN
TECAPRO TELECOM là công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng
dụng và chuyển giao công nghệ điện tử - thông tin - viễn thông để sản xuất ra những sản phẩm
công nghệ cao.
Công ty chú trọng ứng dụng các công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới vào hoạt động
SXKD như: Công nghệ AI, công nghệ BigData, công nghệ tự động hóa hoàn toàn, công nghệ
sản xuất mạch xử lý tốc độ cao…
Nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao vào hệ thống thông tin
quân sự, hệ thống mạng tích hợp đồng bộ hạ tầng, giải pháp bảo mật hệ thống, hệ thống phần
mềm quản lý, phần mềm lưu trữ tính toán dữ liệu lớn, thiết bị mô phỏng phục vụ huấn luyện
SSCĐ, phát triển giải pháp quản lý, giám sát, bảo mật không gian mạng… Chúng tôi luôn
không ngừng phát triển đội ngũ kỹ sư Điện tử - Viễn thông – Tin học.
TECAPRO TELECOM luôn coi trọng yếu tố con người, coi đó là tài sản quý nhất của
doanh nghiệp, chính vì vậy Công ty có những chính sách đặc biệt chăm lo đến đời sống vật
chất và tinh thần cán bộ, công nhân viên, thu hút nhân tài về làm việc cho doanh nghiệp.
Chúng tôi xin gửi lời mời đến Quý trường chính sách hợp tác tuyển dụng thực tập sinh
như sau:
1. Vị trí tuyển dụng:
▪ Trợ lý thiết kế phần cứng;
▪ Trợ lý thiết kế phần mềm nhúng;
▪ Trợ lý thiết kế phần mềm
2. Thời gian thực tập:
• Phối hợp theo thời gian quy định của trường, thời gian thực tập tối thiểu từ 2 tháng.
3. Đối tượng tuyển dụng:
Những sinh viên năm cuối hoặc năm 3 chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin, Điện Tử
Viễn Thông, Khoa Học Máy Tính, Tự Động Hóa hoặc cách ngành tương đương;
4. Yêu cầu tuyển dụng
• Tiếng Anh: đọc hiểu tài liệu chuyển môn;
• Chủ động, tự tin, tận tâm và luôn nỗ lực;
• Có thái độ tích cực và nhiệt tình khi thực hiện nhiệm vụ;
• Đối với các bạn có đề tài thực tiễn: công ty sẽ hỗ trợ hoàn thành đề tài nếu đề tài có
tính áp dụng thực tiễn cao.
• Chuyên môn:
(1) Lập trình nhúng:
o Làm việc với một trong các ngôn ngữ lập trình C / C++/Python/, thao tác file, con
trỏ, cơ sở dữ liệu, json…

o Làm việc với: Raspberry, STM, Adruino, Beagle Bone …;
o Làm việc với chuẩn giao tiếp: Timer, UART, SPI, CAN, Wifi, 4G, USB…
o Có kinh nghiệm build Rootfs, kernel, uboot là một lợi thế;
o Có kinh nghiệm thiết kế hoặc có nền tảng về RESTFUL API, MQTT…;
(2) Lập trình phần mềm (thiết kế web, ứng dụng di động):
o Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server, MariaDB… ;
o Truy vấn SQL, sử dụng các đối tượng nâng cao Stored Procedures, Triggers;
o Sử dụng được một các ngôn ngữ lập trình: PHP, .NET, Python, C++, HTML,
Javascript;
o Có kinh nghiệm thiết kế ứng dụng trên nền tảng Mobile;
o Có kinh nghiệm thiết kế hoặc có nền tảng về API (REST/SOAP);
(3) Thiết kế phần cứng
o Có kinh nghiệm hoặc có nền tảng về thiết kế mạch điện tử, dùng được phần mềm
vẽ Schematic & PCB layout;
o Đọc hiểu tài liệu datasheet linh kiện, hiểu được sơ đồ nguyên lý.
4. Quyền lợi:
Trở thành một thành viên của nhóm dự án nghiên cứu và thiết kế sản phẩm, cung cấp
các giải pháp về công nghệ thông tin, viễn thông, điện tử … cho khách hàng. Trong quá trình
thực tập, các bạn sinh viên sẽ được học tập thêm kĩ năng làm việc nhóm, cách tiếp cận vấn đề
mới và đưa ra giải pháp tương ứng, đáp ứng được thời gian và tính năng mà khách hàng yêu
cầu, được tham gia trực tiếp như là thành viên của dự án.
Công ty sẽ hỗ trợ trong quá trình thực tập để các bạn sinh viên phát huy được các tiềm
năng của mình, các kiến thức chuyên ngành thông qua các buổi training chuyên môn, được
tham gia vào các hoạt động tập thể của công ty như chính sách cho nhân viên chính thức. Đối
với các sinh viên có thái độ tốt, có kĩ năng và trình độ đáp ứng được với công việc, sẽ được
xem xét trở thành nhân viên chính thức của công ty.
5. Thời gian và cách thức dự tuyển:
• Các ứng viên trúng tuyển vòng hồ sơ sẽ được mời tham dự một bài kiểm tra gồm kiểm
tra chuyên môn và kiểm tra IQ/EQ.
• Hồ sơ:
(1) Đơn xin thực tập;
(2) Bảng điểm có xác nhận của Trường Đại học/Cao Đẳng;
(3) 02 ảnh chân dung 3x4;
(4) CV;
(5) Bản photo chứng chỉ, giấy khen, giải thưởng hoặc bất kỳ tài liệu nào… mà bạn
thấy phù hợp.
6. Liên hệ:
Bộ phận Hành chính nhân sự:
Mrs. Tô Thị Thùy Trang
Điện thoại: 0943 941 879 (zalo)
Email: trangttt@tecacom.vn
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