
 

Page 1 of 2 
 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Tập đoàn Mỹ Lan được sáng lập bởi Doanh nhân - Nhà khoa học - Tiến sĩ Nguyễn Thanh 

Mỹ. Chỉ với 10 năm hoạt động, Tập đoàn Mỹ Lan đã không ngừng phát triển và đang mở 

rộng hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung vào những lĩnh vực công nghệ cao 

như nghiên cứu, sản xuất và phát triển dòng sản phẩm máy in phun công nghiệp công 

nghệ cao VJet 1000 series, VJet 2000 series; nghiên cứu và sản xuất đồng hồ nước thông 

minh, phân bón thông minh, mực in phun … 

Để đáp ứng nhu cầu phát triển, định hướng kinh doanh, Công ty chúng tôi đang tìm kiếm 

những ứng viên ở các vị trí sau: 

 

1. NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN  

1.1. LẬP TRÌNH PHẦN MỀM – Số lượng 04 

 Yêu cầu trình độ: tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành CNTT. 

Có kiến thức lập trình C#, Java, trên hệ điều hành windows hoặc linux. 

Biết html, css, javascript và nodejs là một lợi thế 

 Có kiến thức tốt về lập trình hướng đối tượng. 

 

1.2. LẬP TRÌNH PHẦN MỀM NHÚNG – Số lượng 04  

 Yêu cầu trình độ: tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện tử, cơ điện tử, 

tự động hóa, điện tử viễn thông, kỹ thuật máy tính/ khoa học máy tính. 

Có kiến thức lập trình C, C++, Verilog, VHDL. 

 

1.3. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG – Số lượng 01 

 Yêu cầu trình độ: tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện tử, cơ điện tử, 

tự động hóa, điện tử viễn thông, kỹ thuật máy tính/ khoa học máy tính. 

Có kiến thức về linh kiện điện tử, thiết kế mạch, vẽ mạch, hàn mạch. 

 Có kinh nghiệm làm project thực thế là một lợi thế. 

 

2. NHÂN VIÊN QC – Số lượng 03 

 Yêu cầu trình độ: tốt nghiệp cao đẳng/ trung cấp điện tử, điện tử viễn 

thông, kỹ thuật máy tính/khoa học máy tính, công nghệ thông tin. 

 

3. NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH MOBILE – Số lượng 03 

 Yêu cầu trình độ: tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành 

CNTT. 

 Có kiến thức về Angular JS, MongoDB, React Native, biết sử dụng 

Framework 

 

YÊU CẦU CHUNG: 

- Sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu làm việc trong môi trường áp lực cao. 
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- Năng động trong công việc. 

- Có kỹ năng giao tiếp tốt; 

- Biết tổ chức, sắp xếp công việc khoa học, hợp lý; 

- Kỹ năng làm việc nhóm hoặc làm việc độc lập; 

- Đạo đức tốt; 

- Có khả năng chịu áp lực công việc cao; 

- Trung thực, nhiệt tình với công việc; 

- Có tinh thần trách nhiệm và tính kỷ luật cao; 

- Chăm chỉ, siêng năng, cẩn thận – tỉ mỉ; 

- Đọc hiểu, giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành. 

 

LƯƠNG THƯỞNG VÀ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ  

- Mức lương thỏa thuận; 

- Tùy theo năng lực làm việc sẽ có những mức thưởng phù hợp; 

- Cơ hội đào tạo trong và ngoài nước, … 

- Du lịch trong và ngoài nước; 

- Chăm sóc sức khỏe: khám sức khỏe định kỳ, chương trình chăm sóc răng, tiêm ngừa 

viêm gan B, khám phụ khoa cho nhân viên nữ, … 

- Dùng cơm trưa tại Cafeteria của Tập đoàn; 

- Hỗ trợ một phần chi phí ăn sáng và ăn tối tại Tập đoàn; 

- Được tự do tham gia các hoạt động thể dục thể thao sau giờ làm việc như: tennis, 

bóng đá, bóng bàn, cầu lông, gym, Aerobic và các hoạt động văn nghệ; 

- Được tham gia bảo hiểm theo qui định; 

- Được cấp đồng phục hàng năm. 

HỒ SƠ DỰ TUYỂN  

- Đơn xin việc tự đánh máy hoặc viết tay có dán ảnh; 

- Bảng điểm, các văn bằng, chứng chỉ có liên quan; 

- Đồ án, môn học, đề tài nghiên cứu, công trình nghiên cứu đã tham gia (nếu có). 

- Sơ yếu lý lịch (ghi rõ những kinh nghiệm đã có trong thời gian học tập hoặc làm 

việc); 

- Hồ sơ phải ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại, email. 

HỒ SƠ GỬI VỀ 

Bộ phận Nhân sự - Công ty Cổ phần Mỹ Lan  

LÊ THỊ HỒNG NHUNG 

Điện thoại: 0916.420.595 

Email : nhung.le@mylangroup.com 

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Long Đức,Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 

(Hồ sơ có thể gửi trực tiếp hồ sơ giấy tại Cổng bảo vệ Công ty hoặc qua địa chỉ email 

trên). 

Công ty chỉ gọi phỏng vấn các hồ sơ đạt yêu cầu.  
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