Chương trình “Kỹ Năng Làm việc Chuyên Nghiệp”
MỤC TIÊU
“ISC Quang Trung” cung cấp chương trình đào tạo ngắn hạn trong 40 giờ cho các sinh viên
ngành Công nghệ Thông tin (CNTT) mới tốt nghiệp của các trường CĐ/ĐH để sẵn sàng đáp ứng
nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động CNTT. Chương trình đào tạo được xây dựng bởi 4
đơn vị sáng lập Trung tâm: VNITO Alliance, QTSC, SAIGONTECH và HCA dựa trên yêu cầu
thực tế hiện nay về kỹ năng, trình độ đối với nhân sự CNTT. Đặc biệt, đây là chương trình ngắn
hạn giúp các bạn sinh viên mới Tốt nghiệp hoàn thiện kĩ năng làm việc chuyên nghiệp và “trang
bị” kiến thức chuẩn bị đi xin việc tại các doanh nghiệp trong liên minh VNITO.
THỜI GIAN
40 giờ trong vòng 5 ngày. (8 giờ/1 ngày)
NỘI DUNG
Tham dự chương trình đào tạo học viên sẽ được:
•
•
•
•
•

Đào tạo thành thạo về quy trình xây dựng và phát triển phần mềm
Sử dụng các công cụ Git, Redmine trong quá trình làm việc
Học tư duy phản biện để giải quyết vấn đề và làm việc chuyên nghiệp
Đào tạo kỹ năng viết hồ sơ xin việc (Curriculum Vitae – CV)
Đào tạo kỹ năng phỏng vấn xin việc, tham gia phỏng vấn thực tế

Sau khi kết thúc chương trình đào tạo, học viên có khả năng:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hiểu được cách thức vận hành của mô hình Agile/Scrum trong việc phát triển dự án phần
mềm
Áp dụng Scrum vào phát triển dự án
Sử dụng Redmine vào quản lý công việc (task)
Sử dụng GIT vào quản lý mã nguồn (code)
Kỹ năng làm việc nhóm
Tư duy phản biện để giải quyết vấn đề hiệu quả
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
Nội dung và cách thức trình bày CV chuyên nghiệp
Tự tin tham gia các buổi phỏng vấn với doanh nghiệp
Tiếp cận và triển khai công việc đúng quy trình
Bắt tay ngay vào các dự án thực tế

Tất cả nhằm tạo nên một nền tảng giúp sinh viên tự tin tham gia vào đội ngũ nhân lực của các
công ty hàng đầu trong lĩnh vực CNTT.

ĐỐI TƯỢNG
•
•

Đối tượng: sinh viên ngành CNTT hoàn thành chương trình học tại trường CĐ/ĐH và
trong thời gian chờ xét tốt nghiệp
Hình thức xét tuyển: phỏng vấn trực tiếp

QUYỀN LỢI
•
•
•

Học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bởi 4 đơn vị
VNITO Alliance, QTSC, Saigon Tech và HCA
Cam kết 100% có việc làm tại các doanh nghiệp trong liên minh VNITO
MIỄN PHÍ tham gia chương trình

LỊCH KHAI GIẢNG
Lịch phỏng vấn

Đợt 1: 11/8/2018

Đợt 2: 17/8/2018

Đợt 3: 24/8/2018

Dự kiến khai giảng: 27/8/2018

LIÊN HỆ TƯ VẤN
•
•
•
•

Địa chỉ: Tòa nhà Saigon Tech, lô 14, đường số 5, công viên phần mềm Quang Trung,
quận 12, Tp.HCM
Hotline: 090.3767.188
Email: iscquangtrung@saigontech.edu.vn
Website: iscquangtrung.edu.vn

