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Core Skills / Các kỹ năng chính

These are the skills that are most important to learn for the final internship evaluation / Đây
là những kỹ năng quan trọng nhất cần phải rèn luyện và sẽ được đánh giá vào cuối kỳ thực
tập.

● Critical thinking skills / Tư duy phản biện
○ Learn how to evaluate a new problem and break it down into smaller pieces. /

Rèn luyện cách đánh giá một vấn đề mới và cách chia nhỏ vấn đề để giải
quyết.

● Learn balance with self-learning / Cân bằng giữa việc được dạy và tự học:
○ When to stop self-research and ask your mentor, when to do self-research

instead of asking your mentor which will minimize wasted time. / Biết được khi
nào nên dừng việc tự nghiên cứu và nhờ sự trợ giúp từ người hướng dẫn,
cũng như khi nào nên tự nghiên cứu và giải quyết vấn đề thay vì hỏi người
hướng dẫn nhằm hạn chế lãng phí thời gian.

Responsibilities / Trách nhiệm

● Come ready to learn. Even if you have studied data science in university, application
of that knowledge is key and harder than you may expect. Come with an open mind
ready to learn new things, not with an attitude that you already know it. / Sẵn sàng
học hỏi, có thể thực tập sinh đã được học về Khoa học dữ liệu ở trường đại học
nhưng việc áp dụng kiến thức đã học vào thực tế khó hơn nhiều so với những gì họ
nghĩ. Hãy đến với tâm trí cởi mở để học những điều mới, tránh thái độ ‘tôi đã biết rồi'.

○ Self-learning skills are very important / Kỹ năng tự học rất quan trọng
○ Be proactive / Phải chủ động

■ Don’t just sit around waiting for direction / Đừng chỉ ngồi và chờ được
cầm tay chỉ việc

○ Learn from everyone / Hãy học hỏi từ mọi người
■ We work as a team which means everyone learns from each other /

Làm việc nhóm cũng đồng nghĩa với việc phải học hỏi lẫn nhau
○ Listen to everyone / Hãy biết lắng nghe người khác

● Company culture is the most important thing to understand. Come with an
understanding of respecting others. Our team is close-knit. We work hard but also
enjoy time together. / Thích nghi với Văn hoá của công ty là yếu tố cốt yếu mà
ứng viên cần đáp ứng. Hãy biết thấu hiểu và tôn trọng mọi người. Trong công ty,
nhân viên có mối quan hệ khăng khít với nhau, chúng tôi làm việc nghiêm túc nhưng
đồng thời cũng có nhiều niềm vui khi làm việc cùng nhau.

● Complete WEKA courses 1 & 2. These courses are core to understanding
terminology in English. / Hoàn thành khoá học WEKA 1&2. Các khoá học này là
nền tảng để hiểu các thuật ngữ Tiếng Anh cần thiết.



● Complete an RMarkdown Course. The primary language that we use with our
clients is R, creating RMarkdown files that can be knit as a deliverable to the client. /
Hoàn thành khoá học về RMarkdown. R là ngôn ngữ được chúng tôi sử dụng chủ
yếu cho các dự án với khách hàng, RMarkdown được dùng để viết và thiết kế nhằm
tạo ra các Báo cáo Phân tích mà khách hàng mong muốn.

● Once the courses are completed to our satisfaction, the intern will be given client
data and will be expected to the following in RMarkdown: / Khi thực tập sinh đã hoàn
thành các khoá học như yêu cầu, công ty sẽ cung cấp dữ liệu của khách hàng cùng
với các yêu cầu:

○ Complete Exploratory Data Analysis (EDA), also called Data Mining / Hoàn
thành Exploratory Data Analysis (EDA), còn được gọi là Khai phá Dữ liệu

■ One of the most common responsibilities that an intern can expect to
participate in is data mining. This involves digging deep into batches
of complex data and large data sets in order to spot patterns. / Khai
phá Dữ liệu là một trong những nhiệm vụ cơ bản mà thực tập sinh có
thể tham gia thực hiện. Nó bao gồm việc đào sâu vào những tập dữ
liệu lớn và phức tạp để tìm ra các xu hướng.

○ Data interpretation / Diễn dịch dữ liệu
■ Another standard task that interns are expected to accomplish is that

of going through data sources in order to draw conclusions. / Một
nhiệm vụ cơ bản khác mà thực tập sinh cần hoàn thành là việc đưa ra
các kết luận sau khi đọc và phân tích các nguồn dữ liệu khác nhau.

○ Report generation / Tạo báo cáo
■ Interns are required to participate in the creation of reports that reflect

the work that they have done for a company. / Thực tập sinh cần tạo
lập các báo cáo (sử dụng RMarkdown) trình bày kết quả công việc
của họ trong quá trình thực tập tại công ty.

Expectations / Kỳ vọng

● Participation in Thursday morning “Coffee Talk” / Tham dự hoạt động Coffee Talk vào
sáng thứ 5 hằng tuần.

● Participation in I.T. English Club on the 4th Sunday of the month / Tham dự I.T.
English Club vào Chủ nhật thứ 4 mỗi tháng.

● Presentation to the entire staff for the assigned final project / Thuyết trình trước công
ty về dự án được giao.

● Help wherever you can which includes items not in the job description / Hỗ trợ trong
khả năng, một vài công việc khác không nằm trong mô tả công việc này.

Courses / Các khoá học

● Data Mining with Weka
(https://www.futurelearn.com/courses/data-mining-with-weka)

● More Data Mining with Weka
(https://www.futurelearn.com/courses/more-data-mining-with-weka)

● Reporting with R Markdown
(https://www.datacamp.com/courses/reporting-with-r-markdown)

https://www.futurelearn.com/courses/data-mining-with-weka
https://www.futurelearn.com/courses/more-data-mining-with-weka
https://www.datacamp.com/courses/reporting-with-r-markdown

