
LogiGear

THỰC TẬP SINH XUẤT SẮC 
THỰC TẬP & TRẢI NGHIỆM CÔNG NGHỆ KIỂM THỬ 
TỰ ĐỘNG HÀNG ĐẦU CỦA LOGIGEAR 

CHƯƠNG TRÌNH 

Tầng 7-8, Tòa nhà VNPT, 346 Đường 2/9, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

+84 236 365 5333 (Bộ phận Tuyển dụng)

recruitment.lgdn@logigear.com

www.logigear.com



Tầng 7-8, Tòa nhà VNPT, 346 Đường 2/9, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

+84 236 365 5333 (Bộ phận Tuyển dụng)

recruitment.lgdn@logigear.com

www.logigear.com

LogiGear

   -   Hướng dẫn nghiên cứu các đề tài về kiểm thử tự động
   -   Đào tạo các kỹ năng mềm thiết thực cho công việc: Quản lý thời gian, Giải quyết vấn đề, Thuyết trình hiệu quả…
   -   Trao dồi kỹ năng Nói- Viết tiếng Anh trong môi trường làm việc chuyên nghiệp
   -   Hỗ trợ ý tưởng cho các đề tài, luận văn tốt nghiệp
   -   Được hướng dẫn thực tập trên các dự án thực tế 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  -   Phụ cấp ăn trưa
  -   Nhận hỗ trợ hấp dẫn sau khi hoàn tất chương trình thực tập
  -   Được tham gia các hoạt động chung và sử dụng các tiện ích phúc lợi của LogiGear
  -   Cơ hội tiềm năng trở thành nhân viên chính thức tại LogiGear

PHÚC LỢI

  -   Đạt yêu cầu bài Test và Phỏng vấn 
  -   Cam kết thực tập toàn thời gian trong 2 tháng 

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

CHÚC BẠN CÓ KỲ THỰC TẬP XUẤT SẮC, CỰC VUI VÀ ĐÁNG NHỚ VỚI LOGIGEAR!!!

TẠI SAO LOGIGEAR?
LogiGear là công ty tiên phong trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm tại Việt Nam với hơn 25 năm phát triển bền vững với các văn 
phòng được đặt tại Thung lũng Silicon (Mỹ), TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng (Việt Nam), Tokyo (Nhật Bản)

Môi trường làm việc quốc tế “xịn sò” với các khách hàng Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Singapore, v.v.

Lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng 

Cơ hội làm việc onsite ở nước ngoài: Mỹ, Nhật Bản, Singapore…

VĂN HÓA LOGIGEAR
TIN CẬY – TRAO QUYỀN – CHỦ ĐỘNG – KHUYẾN KHÍCH SÁNG TẠO 

Cởi mở trong giao tiếp - Là không có rào cản. Hãy tự tin và hòa đồng để phát triển kỹ năng giao tiếp của bạn nhé!

Chuyên nghiệp và thân thiện - Hãy đến với chúng tôi và bạn sẽ cảm nhận ngay từ lần đầu tiên!

Phát triển cá nhân - Được đào tạo và trang bị các kỹ năng chuyên môn phù hợp với lộ trình phát triển của từng nhân viên  

Làm hết sức - Chơi hết mình! 

ĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH THỰC TẬP SINH
Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp các ngành CNTT, Toán, Toán tin, Điện tử,… và mong muốn trở thành chuyên gia kiểm thử phần mềm 
chuyên nghiệp

Có kỹ năng và đam mê lập trình  (Java, C#, Python, C/C++, JavaScript, …)

Tự tin vào khả năng tiếng Anh của bản thân, sử dụng cơ bản 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết

Tư duy logic tốt

Có kỹ năng tự học và tự nghiên cứu

Yêu thử thách, thích cái mới, không ngại thay đổi 


