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Phone 024 6297 3538 | Fax: + 84 4 3795 1297
W: http://www.co-well.vn/

KHÓA ĐÀO TẠO FRONT-END FRESHER
1. Thông tin chung:
-

Số lượng: 15 học viên

-

Hình thức đào tạo: Part-time

-

Thời hạn nhận đăng kí: 25/01/2019

1. Nội dung khóa học:
-

Tham gia khóa đào tạo chuyên sâu về Front-end, tư duy lập trình trong vòng 2 tháng;

-

Được đào tạo về HTML/HTML5, CSS & CSS3, Javascript Basic, Jquery, NodeJS,
GulpJS, ES6, ReactJS,..

-

Tham gia các dự án phát triển phần mềm của Công ty sau khi được đào tạo.

2. Đối tượng tuyển chọn:
-

Sinh viên năm cuối, sắp tốt nghiệp các Trường chuyên đào tạo về CNTT;

-

Yêu thích, có mong muốn phát triển làm một Lập trình viên Front-end;

-

Có khả năng tự học tốt, tư duy tốt, chịu được áp lực công việc cao;

-

Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp loại khá/giỏi các trường ĐH ngành CNTT, Có chứng chỉ
FE và biết tiếng Nhật là một lợi thế.

3. Quyền lợi được hưởng trong quá trình đào tạo:
-

Hưởng phụ cấp hàng tháng trong quá trình đào tạo;

-

Cơ hội làm việc Full time với mức lương khởi điểm từ 7.000.000 tr – 10.000.000 VNĐ;

-

Nội dung đào tạo kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, sát với công việc thực tế;

-

Đội ngũ giảng viên là những chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong việc phát triển
sản phẩm theo tiêu chuẩn Nhật Bản;

4. Cách thức đăng ký:
Phòng Tuyển dụng CO-WELL Châu Á
Gửi CV với tiêu đề Front-End Fresher ĐN_Họ và tên về tuyendung@co-well.vn
Tel: 024 6297 3538
Website: http://www.co-well.vn/recruitments
Fanpage: https://www.facebook.com/CowellAsia/
Behind your success

