
Tập Đoàn iPrice (Malaysia) Tuyển thực tập 
sinh Categorization 

 

Giới thiệu công ty: 

iPrice Group là công ty đa quốc gia trong lĩnh vực thương mại điện tử, hiện đã có mặt tại 7 quốc gia: Việt 

Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines và Hong Kong. Sở hữu 15 triệu khách 

hàng mỗi tháng, cùng mối quan hệ cộng tác chặt chẽ với các sàn thương mại điện tử và đơn vị truyền 

thông trong khu vực, iPrice có đầy đủ tiềm lực để hướng đến mục tiêu trở thành điểm dừng chân cho 

600 triệu khách hàng mua sắm trực tuyến tại Đông Nam Á. 

Công ty đặt văn phòng tại Kuala Lumpur, Malaysia và có đội ngũ nhân viên đến từ 25 quốc gia trên thế 

giới và tiếp tục tăng trưởng, trong đó có các tài năng từng làm việc tại Google, IBM, BCG, Microsoft, 

v.v... iPrice hướng đến mục tiêu trở thành công cụ so sánh giá bán lẻ lớn nhất Đông Nam Á. 

Số lượng tuyển: 2 

Mô tả công việc: 
- Đảm bảo các trang so sánh sản phẩm hiển thị đúng sản phẩm và nội dung dựa theo quy trình 

chuẩn (SOP) do công ty cung cấp. 

- Duy trì chất lượng websites, landing pages hàng ngày nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho 

người dùng. 

Yêu cầu: 
- Ứng viên cần có bằng hoặc đang chuẩn bị có bằng cao đẳng, đại học 

- Ứng viên phải có hoặc đang theo đuổi. 

- Khuyến khích cho sinh viên mới tốt nghiệp. 

- Thời gian thực tập từ 4 – 6 tháng. 

- Thông thạo tiếng Việt nói và viết. 

- Có khả năng làm việc độc lập với khả năng phán đoán cao. 
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