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I. Giới thiệu 

- Nhằm mục đích tạo cơ hội cho các bạn sinh viên được học tập và trải nghiệm thực tế 

tại môi trường làm việc chuyên nghiệp về những ứng dụng và công nghệ thực tiễn. 

Data Design Viet nam! là nơi có thể cho bạn được áp dụng những kiến thức mà các 

bạn tích lũy được trong quá trình học tập cũng như tạo điều kiện cho bạn tích lũy 

những kiến thực bổ ích cho môi trường làm việc sau này của các bạn. 

- Hơn thế nữa, công ty còn tạo điều kiện cho bạn phát triển năng lực của chính mình 

và trải nghiệm thực tế về môi trường làm việc chuyên nghiệp. Chúng tôi đảm bảo rằng 

sau quá trình thực tập này, các bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực 

tiễn về chuyên nghành công nghệ thông tin. 

II. Mục tiêu 

 Nhằm mục đích tạo cho sinh viên hiểu rõ cũng như nắm vứng được kiến thức về biên 

dịch, truyền thông,Markting đễ dễ dàng tiếp cận với chương trình mình học, sau khi 

hoàn thành chương trình thực tập, chúng tôi hy vọng bạn sẽ tích lũy được những kinh 

nghiệm bổ ích cho công việc sau này 

III. Mô tả công việc 

- Biên dịch tài liệu, edit bản dịch theo sự phân công của quản lý 

- Làm việc trực tiếp tại văn phòng 

IV.  Quyền lợi 

- Tiếp xúc với môi trường làm việc quốc tế, chuyên nghiệp 

- Được hổ trợ mộc, và tài liệu liên quan trong quá trình thực tập 

- Trên hết, được tạo điều kiện tiếp xúc với công việc thực tế và cơ hội tham gia 

chương trình đào tạo tài năng cho các lập trình viên 

 


