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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG SINH VIÊN KHOA TOÁN TIN HỌC
Thân gửi: Các bạn Khoa Toán Tin Học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Chúng tôi - công ty SiGlaz (http://www.siglaz.com) trụ sở chính ở Palo Alto, CA, USA từ
năm 2005. SiGlaz cung cấp các giải pháp phần mềm cho các ngành công nghệ sản xuất bán
dẫn, màn hình phẳng, pin mặt trời, đĩa cứng và các ngành công nghệ cao khác. Sử dụng trí
tuệ nhân tạo, thị giác máy tính, phân tích xử lý ảnh, phân tích dữ liệu đa chiều, dữ liệu
không gian, dữ liệu lớn cùng với rất nhiều thuật toán, thuật giải giúp phần mềm hỗ trợ kỹ sư
trong nhà máy xử lý khối lượng được dữ liệu lớn từ các công cụ đo lường với độ chính xác
rất cao và kịp thời đưa ra các quyết định chính xác để nâng cao chất lượng sản phẩm của
họ.
Khoa Toán Tin Học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên là một trong những nơi đào tạo cung
cấp nguồn nhân lực với các kỹ năng phù hợp để đồng hành lâu dài cùng chúng tôi giúp nâng
cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng khối lượng công việc ngày càng nhiều, yêu cầu chất
lượng ngày càng cao từ khách hàng.
SiGlaz xin thông báo tuyển dụng các vị trí như sau:
1. Lập trình phần mềm (số lượng 2)
Mô tả công việc:
-

Kế thừa và tiếp tục phát triển sản phẩm hiện hữu của công ty;

-

Tham gia vào nhóm nghiên cứu và phát triển để nâng cấp chất lượng nhận
dạng, chất lượng sản phẩm;

Yêu cầu:
-

Nắm vững kiến thức toán, thuật giải. Ưu tiên cho các bạn có điểm toán cao;

-

Nắm vững kỹ thuật lập trình, hướng đối tượng;

-

Biết Matlab, C# WPF là một lợi thế;

Yêu cầu chung:
-

Làm việc toàn thời gian tại công ty;

-

Giới tính: không phân biệt, độ tuổi: không giới hạn;

-

Không yêu cầu tiếng Anh tốt, chỉ cần đủ đọc hiểu tài liệu kỹ thuật;

Quyền lợi:
-

Được đào tạo kỹ năng mềm, quy trình phát triển phần mềm, ISO 27001;

-

Được đào tạo kỹ năng lập trình, ứng dụng thuật giải trong lúc làm việc;

-

Lương thỏa thuận theo năng lực;

-

Được hưởng các chế độ lao động theo quy định nhà nước.

Trường hợp ngoại lệ - có thể nhận thực tập sinh:
-

Thật sự yêu nghề toán, thuật giải;

-

Thời gian đến công ty ít nhất 20 giờ/tuần.
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2. Chuyên viên phân tích dữ liệu và kiểm tra chất lượng thuật giải (số lượng 1)
Mô tả công việc:
-

Tham gia vào nhóm nghiên cứu và phát triển để nâng cấp chất lượng nhận
dạng, chất lượng sản phẩm;

-

Tối ưu sản phẩm với vai trò người sử dụng;

Yêu cầu:
-

Nắm vững kiến thức toán, thuật giải. Ưu tiên cho các bạn có điểm cao;

-

Sử dụng thành thạo các hàm phân tích excel, Google Sheets;

-

Biết Matlab, R là một lợi thế.

Yêu cầu chung:
-

Làm việc toàn thời gian tại công ty;

-

Giới tính: không phân biệt, độ tuổi: không giới hạn;

-

Kỹ năng nói, viết tiếng Anh tốt;

-

Tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh là một lợi thế.

Quyền lợi:
-

Được đào tạo kỹ năng mềm, sản phẩm công ty, quy trình phát triển phần
mềm, ISO 27001;

-

Được đào tạo kỹ năng phân tích, tối ưu;

-

Lương thỏa thuận theo năng lực;

-

Được hưởng các chế độ lao động theo quy định nhà nước.

Trường hợp ngoại lệ - có thể nhận thực tập sinh:
-

Thật sự yêu nghề toán, tối ưu, tính tiện lợi của giao diện người sử dụng;

-

Thời gian đến công ty ít nhất 30h/tuần.

Thời gian nhận hồ sơ: hết ngày 30/01/2021.
Các bạn gửi bản điểm và CV qua email: hr@siglaz.com.
Chúc các bạn thành công trong nghề nghiệp.
Cám ơn và hẹn gặp các bạn.
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