
 “ Tại YOOT - Chúng tôi trao cơ hội để bạn được “dẫn đầu”, sống và làm 

việc một cách “trọn vẹn” với đam mê nghề nghiệp của mình. 

 

YOOT’s Talent Internship là chương trình Tuyển dụng và đào tạo đặc biệt của YOOT dành cho 

các bạn sinh viên CNTT năm cuối hoặc sắp tốt nghiệp; sẵn sàng chào đón các bạn đăng ký xuyên 

suốt trong năm. 

 

Chương trình nhằm phát hiện ra các tài năng trẻ, có đam mê nhiệt huyết để phát triển sản phẩm 

phục vụ cho hàng triệu người dùng, mang giá trị xã hội lớn. 

 

THỰC TẬP SINH KIỂM THỬ PHẦN MỀM 

 

1. Quyền lợi & cơ hội dành cho bạn: 

 

• Nhận lương trong thời gian thực tập với mức lương cạnh tranh, từ 5-8 triệu/tháng. 

• Sau 3 tháng, bạn có cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại YOOT. 

• Được đào tạo bài bản về chuyên môn, và làm việc thực tế với các dự án. 

• Được hướng dẫn tận tình, học hỏi kiến thức, kinh nghiệm từ các mentors. 

• Được sử dụng miễn phí phòng gym hiện đại, hồ bơi, phòng đọc sách. 

• Tham gia các hoạt động Happy hour, Tiệc sinh nhật hàng tháng, Teambuilding. 

 

2. YOOT đang tìm kiếm: 

 

• Sinh viên năm cuối/kế cuối hoặc sắp tốt nghiệp các Trường Đại học chuyên ngành Hệ 

thống thông tin, Công nghệ thông tin. 

• Có thành tích học tập Khá, Giỏi. 

• Có định hướng và yêu thích công việc Tester/QC 

 

3. Thời gian: Thời gian làm việc trong ngày: bán thời gian hoặc linh hoạt phù hợp với lịch 

học và lịch thi, khoảng 6 buổi/ tuần. Thời gian làm việc của Công ty từ 8h-17h30 thứ 2-

thứ 6. 

 

4. Bạn đăng ký: 

• Đăng ký thực tập theo link: https://forms.gle/hcjwEDeufdYMMaAc7 hoặc gửi CV 

kèm bảng điểm qua email tuyendung@yoot.vn  

• Hạn nộp: 15/01/2022. 

 

5. Liên hệ: 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO YOOT 

Địa chỉ: Toà A1, Tòa nhà The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: 02866 866 222-Ms Ngân Phòng Nhân sự 

Email: tuyendung@yoot.vn 

Website: https://yoot.vn/  
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