KEYSOFT là một Startup CNTT, được định hướng chiến lược phấn đấu trở thành công ty chuyên
nghiệp hàng đầu khu vực trong các lĩnh vực hoạt động chính: Tư vấn, thiết kế gia công phần mềm,
Cung cấp dịch vụ, sản phẩm phần mềm... Khách hàng hiện tại của KEYSOFT đang là các công ty
trong nước như Mobifone, Bộ Xây Dựng, Golden Gate….
KEYSOFT hiện tại đang có nhu cầu tuyển vị trí như sau:

Java Fresher

Yêu cầu Kỹ năng:





Sinh viên CNTT năm cuối hoặc sắp ra trường, có đam mê về công nghệ đặc biệt về nền tảng
JAVA.
Có nền tảng Java Core chắc, có kinh nghiệm làm back-end và front-end là một lợi thế. Không có
cũng không sao, sẽ được đào tạo.
Đã từng làm với MySQL DB là một lợi thế. Không làm cũng không sao, sẽ được đào tạo.
Khả năng đọc hiểu tiếng Anh ổn, có kỹ năng Google-Fu tốt.

Môi trường làm việc:




Môi trường trẻ trung hòa đồng thân thiện.
Chú trọng đào tạo.
Nghề nghiệp bền vững

Lợi ích:





Nâng cao phát triển kỹ năng mềm (Cách làm việc nhóm, báo cáo, thảo luận, giao tiếp…).
Được tham gia trực tiếp vào các dự án trong quá trình thực tập tại công ty trên nền tảng JAVA.
Thực hiện các tác vụ liên quan đến giải pháp thiết kế phần mềm, phân tích nghiệp vụ, thiết kế dữ
liệu.
Được giới thiệu sang các công ty khác như FSOFT, FIS nếu có nhu cầu.

Chế độ phúc lợi:





Có khoản hỗ trợ trong quá trình OJT (On The Job Training)
Nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ quy định theo luật lao động. Ngoài ra, trong 1 năm nghỉ thêm
12 ngày chia đều 12 tháng theo lịch của công ty.
Lương thương lượng (hấp dẫn) tùy theo năng lực.
Tổ chức party (sinh nhật, ngày lễ, tất niên,…)

Thời gian tuyển dụng: Liên tục trong năm.
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