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COMPUTER HARDWARE INTERN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

o Tham gia thảo luận, phát triển ý tưởng, làm việc cùng team hardware nhằm phát triển sản 
phẩm của công ty

o Làm việc trên hệ thống trải rộng từ hardware, firmware, software, network và mobile app

o Tìm hiểu cách vận hành của một số thiết bị, cấu hình cho thiết bị hoạt động dưới sự hướng 
dẫn của cấp trên.

o Kết nối các thiết bị ngoại vi với một hệ thống nhúng nhỏ và cấu hình để hoạt động.

o Viết chương trình cho các thiết bị, vận hành và kiểm thử thiết bị hoạt động

o Các công việc khác theo sự phân công từ cấp trên.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

o Sinh viên Kỹ thuật máy tính hoặc điện điện tử có đam mê với các sản phẩm, thiết bị phần 
cứng

o Có các kiến thức cơ bản về hệ điều hành, mạng máy tính, lập trình nhúng.

o Có kiến thức về lập trình, biết ít nhất một loại ngôn ngữ lập trình.

o Có kiến thức về các chuẩn giao tiếp phần cứng,

o Tỉ mỉ, cẩn thận, kiên trì, chịu khó học hỏi. Có sức khỏe và khả năng sắp xếp là một lợi thế.

QUYỀN LỢI

o Trợ cấp thực tập hấp dẫn, hỗ trợ toàn bộ chi phí gửi xe

o Cơ hội gia nhập đội ngũ nhân viên chính thức

o Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

o Được hướng dẫn tận tình, tạo nhiều cơ hội phát tiển, thăng tiến trong công việc.

o Trợ cấp phát triển nghề nghiệp như tài liệu học tập, tham dự sự kiện hightech, học phí 
ngoại ngữ.

o Các hoạt động team building, du lịch hằng năm, các sự kiện, sinh nhật theo quý

o Công ty thường xuyên tổ chức các seminar do chính nhân viên công ty thực hiện, tạo 
điều kiện nghiên cứu, trao đổi, phát triển.



THỜI GIAN LÀM VIỆC

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

- Ca sáng: 8:00 – 12:00

- Ca chiều: 13:30 – 17:30

HƯỚNG DẪN GỬI CV:

Gửi CV về email: career@citynow.jp
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