
 
 
 

SAMSUNG VIETNAM MOBILE R&D CENTER 

15F PVI Tower, 01 Pham Van Bach Str, Cau Giay Dist, Hanoi 
 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
 

Vị trí Kỹ sư lập trình 

 

Nhằm chuẩn bị nhân lực cho “Ngôi nhà” mới chuẩn bị đi vào hoạt động và bổ sung nhân lực cho các 

dự án, SVMC (Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển ĐTDĐ Samsung Việt Nam tại Hà Nội) cần tuyển 

dụng hàng trăm Kỹ sư/ Cử nhân cho vị trí Kỹ sư lập trình làm việc tại SVMC - Hà Nội. 

Thông tin chi tiết như sau: 

Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư lập trình (Fresher) 

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học tất cả các chuyên ngành 

Chế độ đãi ngộ: Hấp dẫn (lên đến 19 tháng lương/1 năm, đào tạo bài bài bản, cơ hội 

onsite dài hạn tại nước ngoài, lộ trình thăng tiến rõ ràng,…) 

Thời gian tốt nghiệp: 2020 ~ 31/03/2022 

Yêu cầu: Có khả năng lập trình phần mềm bằng một trong ba ngôn ngữ: 

C/C++/Java 

Yêu cầu khác: Chấp nhận ứng viên từng thi tuyển trượt các vị trí. 

Không chấp nhận ứng viên đã nghỉ việc tại Samsung Việt Nam 

Địa điểm làm việc: Trung tâm SVMC - Tòa nhà PVI, 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Thời hạn ứng tuyển: ~ 16/10/2022 

Ứng viên nộp hồ sơ sớm sẽ được luyện tập với Mentor của SVMC 

Thi tuyển và phỏng vấn: Thi lập trình: 20/10 ~ 30/10/2022 

Phỏng vấn: ~ 11/2022 

Thời gian gia nhập SVMC: ~ 12/2022 
 

Hướng dẫn nộp hồ sơ: 

 Truy cập website: www.samsungcareers.com.vn >> chọn “Fresh Staff Positions” >> chọn 

“SVMC – TUYÊN DỤNG KỸ SƯ LẬP TRÌNH TẠI HÀ NỘI (ĐỢT 4)” 

 Đăng ký và ứng tuyển theo hướng dẫn 

 Theo dõi thêm thông tin trên Fanpage của SVMC: SamsungVietnam RnD 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 

Ms. Đỗ Thị Khánh Vân.   SĐT: 091.240.6001.   Email: dokhanh.van@samsung.com 

 

Kính mong Quý trường, Quý Khoa và Quý thầy cô hỗ trợ chia sẻ thông tin! 

 

Trân trọng thông báo 

SVMC – Phòng Nhân sự 
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