
  

THƯ NGỎ TUYỂN DỤNG 

Kính gửi:   Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên các Trường Đại Học Công nghệ - Đại học Quốc gia 

Hà Nội.  

Lời đầu tiên, thay mặt Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin SMAC Việt Nam (SMAC) kính 

gửi đến Quý Thầy Cô, các bạn sinh viên lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.  

 

SMAC là công ty cung cấp giải pháp hàng đầu về các hệ thống quản lý cho nhà mạng viễn thông 

(BSS: Billing, Customer Care, Sales, Inventory,…) cho Tổng Công Ty Viễn Thông Quân Đội ở Việt 

Nam và nước ngoài (Lào, Peru, Myanmar), Tổng công ty Bưu Điện Việt Nam, Công Ty Hệ Thống 

Thông Tin FPT. Các hệ thống của chúng tôi đáp ứng những tiêu chuẩn kỹ thuật về chịu tải, bảo 

mật,… đa nền tảng hàng đầu Việt Nam. 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn sinh viên thực tập hoặc sinh viên mới tốt nghiệp có một 

nơi để học hỏi và nâng cao tay nghề; chúng tôi gửi thư này với mong muốn nhà trường là cầu nối 

giữa doanh nghiệp với các bạn sinh viên và giúp đỡ chúng tôi trong công tác tuyển dụng tới các bạn 

sinh viên có nhu cầu thực tập lập trình viên web và di động. 

Kính nhờ Quý Thầy Cô hỗ trợ gửi thông tin đến các bạn sinh viên đang có nhu cầu thực tập:  

- Vị trí tuyển dụng:  

o Thực tập Lập trình viên Web 

o Backend 

o Mobile iOS 

o Android 

o Flutter 

- Địa chỉ làm việc:  Số 39, đường ven hồ Hạ Đình, Phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội  

- Thời gian làm việc: giờ hành chính Thứ Hai đến sáng Thứ Sáu 

- Yêu cầu:  

o Học trên 2 năm Đại học chuyên ngành CNTT.  

o Đã từng làm qua công ty Product là một lợi thế.  

 

- Các chế độ khác:  



o Hưởng đầy đủ các chế độ như nhân viên về hoạt động trong công ty như lễ tết, teambuilding.  

o Phụ cấp cơm trưa, card điện thoại.  

o Thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu: 8h00-17h30.   

o Được xem xét ký hợp đồng chính thức với công ty ngay khi còn chưa ra tốt nghiệp. 

 

- Mức lương: Trợ cấp từ 3 – 8 Triệu.  

 

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN:  

- CV ứng tuyển vui long gửi qua email: hr@smac.com.vn  

- Người liên hệ: Ms.Trinh (Mobile: 0378.155.533)  

  
https://www.smac.com.vn  
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