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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Công ty Cổ phần Phát triển Thể thao điện tử Việt Nam (
Vietnam Esports
) –Tiền thân là 
Garena Vietnam
được thành lập vào ngày 09/06/2009. Trải qua hơn 6 năm xây dựng, Vietnam Esports đã phát triển mạnh mẽ với
niềm đam mê của những người sáng lập và sự chung tay góp sức của hơn 1500 nhân viên.
Từ một văn phòng nhỏ ở Hà Nội vào những ngày đầu mới thành lập, hiện nay 

Vietnam Esports đã có văn
phòng ở 3 miền và trên 50 trung tâm chăm sóc khách hàng khắp cả nước với 3 lĩnh vực phát triển chính: thể thao
điện tử, thương mại điện tử và giải trí trực tuyến.
Một số sản phẩm tiêu biểu của Vietnam Esports: Garena Plus (G+), GCafe, Vietnam Esports TV, Liên Minh
Huyền Thoại, FIFA Online 3...
Vietnam Esports tiên phong trong việc xây dựng một nền thể thao điện tử được đầu tư nghiêm túc và
chuyên nghiệp,song hành cùng xu hướng phát triển của thế giới.
Với những mục tiêu và định hướng trong tương lai, Vietnam Esport tiến hành tuyển dụng với nội dung như sau:
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Lập trình các hệ thống quản lý bằng ngôn
ngữ PHP
Thực hiện tích hợp với các hệ thống.
Hỗ trợ thực hiện các việc chỉnh sửa
(customize), thực thi các yêu cầu của
khách hàng và monitor (quan sát) hệ thống
khi vận hành





Yêu cầu công việc
Có năng lực tư duy logic, phân tích
và kỹ năng giải quyết vấn đề.
Đam mê công nghệ và các sản
phẩm công nghệ.
Hiểu biết về thuật toán, giải thuật và
yêu thích lập trình.
Chấp nhận học hỏi ngôn ngữ mới
(PHP, Python…).

Quyền lợi:
1.

Dành cho thực tập sinh:
●

Được làm việc trực tiếp trong môi trường trẻ, hiện đại, năng động cùng các nhân viên chính thức của công
ty.

●

Được đào tạo và theo dõi quá trình thực tập, review kết quả thực tập, xem xét tuyển dụng chính thức.

●

Chế độ đãi ngộ: daily food (hỗ trợ ăn sáng, ăn trưa, hoa quả và đồ uống…), trợ cấp xăng xe đi lại

Hồ sơ dự tuyển:
CV định dạng Word/PDF: 
internPHP_Hoten
về
hoaitrang.pham@ved.com.vn

trước
01/06/2016.

ngày

