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DEK Technologies Việt Nam tuyển dụng IT Freshers tháng 

11/2022 

DEK Technologies là Công ty Phần mềm đa quốc gia của Úc có hơn 20 năm kinh nghiệm làm về các 

dự án System Software, Embedded và Web development với khách hàng chủ yếu đến từ Châu Âu 

và Mỹ. Hiện DEK Technologies có hơn 800 thành viên với 5 Văn phòng đặt tại Úc, Ý, Thụy Điển, Mỹ 

và Việt Nam. 

👉Với môi trường chuyên nghiệp, năng động, hội nhập, DEK Technologies Việt Nam tự tin là nơi 

để các bạn Freshers bắt đầu hành trình sự nghiệp của mình. 

👉 Ngoài ra, các bạn còn được đào tạo về Kỹ thuật, Kỹ năng mềm, Tiếng Anh miễn phí mỗi tuần 

cùng cơ hội làm việc với các kỹ sư hàng đầu tại các chi nhánh của DEK trên toàn thế giới. 

 

1. THÔNG TIN VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG DÀNH CHO IT FRESHER: 

 

• Telecommunication Application Developer:  https://bit.ly/3IzE5ZF  

• Voice Over LTE/5G Software Engineer:  https://bit.ly/3JyGfu1  

 

2. YÊU CẦU CÔNG VIỆC: 

• Sinh viên đang theo học các ngành Công nghệ Thông tin, Điện tử - Viễn thông và có thể sắp 

xếp đi làm full-time (5 ngày/ tuần, 8 tiếng/ ngày); 

• Các bạn có niềm đam mê và có mong muốn phát triển với hệ thống viễn thông; 

• Yêu thích lập trình và sẵn sàng học hỏi; 

• Yêu thích môi trường làm việc đa quốc gia và có mong muốn được sử dụng Tiếng Anh 

nhiều trong công việc; 

 

3. QUYỀN LỢI: 

• 3 tháng đào tạo full-time (on-the-job training) cùng các anh chị Mentors dày dặn kinh 

nghiệm tại DEK Technologies; 

• Thu nhập hấp dẫn, lương tháng 13; 

• Các chế độ bảo hiểm theo Luật và bảo hiểm sức khỏe nâng cao 24/7 của PVI; 

• Được đào tạo, phát triển Technical và Softskills cùng cơ hội làm việc với các team khác của 

DEK ở Úc, Thụy Điển, Ý; 

• Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện, đề cao tinh thần “work – life balance”; 

• Lớp học tiếng Anh miễn phí và nhiều quyền lợi hấp dẫn khác; 

• Ngoài ra, DEK Technologies Việt Nam hỗ trợ training 3 tháng tại TP.HCM và được hỗ trợ 

toàn bộ chi phí máy bay, ăn ở đối với ứng viên remote. 
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4.  HÌNH THỨC LÀM VIỆC:  

• Đối với ứng viên đang sống và làm việc ở TPHCM: Văn phòng DEK Technologies 

(121/137 Lê Lợi, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM) 

• Đối với ứng viên đang sống và làm việc ở các tỉnh/ thành khác: Remote 

 

CÁCH ỨNG TUYỂN: 

• Gửi CV Tiếng Anh và Bảng điểm vào hộp thư của Bộ phận Tuyển dụng qua email: dek-vn-

ta@dektech.com.au 

• Mọi thắc mắc về chương trình thực tập hoặc các vị trí Freshers, nhanh chóng liên hệ qua 

Zalo để được giải đáp ngay nhé: 038 224 6648 (Ms. Vy) hoặc 0903 941 663 (Ms. Mẫn) 

 

---------------------------------------------- 

Thông tin liên hệ: 

• Email: dek-vn-ta@dektech.com.au 

• Website: https://vncareers.dektech.com.au/jobs/Careers 

• Fanpage: https://www.facebook.com/DEKTechnologiesGlobal 

• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/dek-technologies-vietnam/ 
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