
 

THÔNG BÁO 
(Tập đoàn Bkav tuyển sinh viên thực tập) 

 
Các bạn sinh viên thân mến! 

Bkav là Tập đoàn công nghệ hoạt động trong các lĩnh vực an ninh mạng, phần mềm, chính phủ 

điện tử, nhà sản xuất smartphone và các thiết bị điện tử thông minh. Qua hơn 20 năm phát triển, 

chúng tôi luôn đề cao yếu tố con người, sức mạnh tập thể thông qua chính sách trọng dụng hiền 

tài. Đến nay, Bkav đã có đội ngũ hơn 1800 nhân viên trẻ trung, năng động và tràn đầy nhiệt 

huyết trong môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp. 

Trong tháng 01 năm 2019, Tập đoàn Bkav sẽ tuyển sinh viên từ năm thứ 2 vào thực tập trong 

lĩnh vực Lập trình. 

Tập đoàn chủ trương tuyển các em sinh viên có chí tiến thủ, có tố chất tốt, nhưng chưa có định 

hướng chuyên môn, chưa biết phải học gì, làm gì cho có hiệu quả. Vì vậy, các em sinh viên 

chuyên ngành CNTT các trường Đại học có những tố chất dưới đây sẽ thuộc diện được xét 

tuyển: 

1. Diện được xét tuyển:  

- Là sinh viên chính quy từ năm thứ 2 chuyên ngành CNTT các trường Đại học (năm 2 

và năm 3 đối với hệ đào tạo đại học 5 năm). 

- Có niềm đam mê với lĩnh vực An toàn thông tin, CNTT. 

- Có ý thức cầu tiến, đức tính khiêm tốn, kiên trì, có trách nhiệm với công việc chung. 

- Có kỹ năng cơ bản về lập trình. 

2. Quyền lợi: 

- Được đào tạo và làm việc trong lĩnh vực: 

+ Nghiên cứu an toàn thông tin (web, dịch ngược, khai thác lỗ hổng, điều tra số, mã 

hoá). 

+ Lập trình các sản phẩm an ninh mạng. 

- Được chỉ bảo, dìu dắt bởi các kỹ sư, chuyên gia và các anh chị đi trước có nhiều kinh 

nghiệm. 

- Được tham gia các hoạt động tập thể mang đậm nét văn hóa doanh nghiệp của Bkav, 

các kỹ năng mềm, kỹ năng sống và làm việc. 

- Được hướng dẫn rèn luyện tay nghề thông qua việc tham gia những công việc mang 

tính thực tế cao. Được tiếp cận với môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, các 

công nghệ mới nhất. 

- Được xét làm Nhân viên học việc ngay trong thời gian thực tập với mức hỗ trợ tối thiểu 

3.000.000 VNĐ/tháng. 

3. Nghĩa vụ: 

- Tuân thủ các quy định của Tập đoàn, đặc biệt là các quy định về tác phong, nề nếp. 

- Sau khi đã được đào tạo đạt tới trình độ cao thì tiếp tục nghiên cứu, rèn luyện và làm 

việc tại Tập đoàn sau khi ra trường. Thời gian làm việc tối thiếu 24 tháng tính từ thời 

điểm tốt nghiệp (đây là một yêu cầu bắt buộc nên các bạn cần suy nghĩ kỹ trước khi 

đăng ký). 

4. Bộ hồ sơ xin thực tập gồm:  

- Bảng điểm các môn học (tính tới thời điểm này, không cần chứng nhận của Trường). 

- Hồ sơ sinh viên (theo mẫu, download tại http://tuyendung.bkav.com.vn/SVTT). 

- Đơn xin thực tập thể hiện nguyện vọng, mong muốn về sự nghiệp và lý do muốn xin 

thực tập tại Tập đoàn (viết đầy đủ, nghiêm túc). 

5. Hình thức nộp hồ sơ: 

Nộp hồ sơ online theo đường link sau: http://tuyendung.bkav.com.vn/. Hoặc 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại: Tầng 2, Tòa nhà Bkav, Đường Dương Đình Nghệ, Khu đô thị Yên 

Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 

6. Thời hạn nộp hồ sơ: Ngày 01/01/2019 (Ưu tiên những người nộp hồ sơ sớm). 

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Ms. Hân – Ban Nhân sự * ĐT: 024-3767.7090 – máy lẻ 

2012/2014. 

Email: Tuyendung@bkav.com   Website: http://tuyendung.bkav.com.vn 
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