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Công nghệ thông tin Doanh nghiệp phát triển CNTT; 

Doanh nghiệp giải pháp CNTT; 

Doanh nghiệp dịch vụ CNTT; 

Doanh nghiệp triển khai ứng dụng 

CNTT; 

Doanh nghiệp gia công phần mềm; 

Doanh nghiệp giải pháp phần mềm; 

Doanh nghiệp dịch vụ và gia công 

phần mềm; 

Lập trình Web: ASP.NET MVC, JSP, 

Java Servlet; 

Lập trình phần mềm ứng dụng desktop: 

.NET, Java; 

Lập trình di động: Android, iOS; 

Kiểm thử phần mềm; 

Triển khai hệ thống phần mềm; 

Quản trị và triển khai hệ thống thông tin: 

SQL Server, Oracle; 

Quản trị hệ thống mạng máy tính; 

 

Công ty/Doanh nghiệp/cơ 

quan/trường học/ngân hàng… 

Hỗ trợ CNTT cho phòng IT (nếu có) Trong các 

doanh nghiệp 

đều có bộ phận 

IT, SV có thể 

thực tập ở vị trí 

này với vai trò 

IT Support 
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2 Thương mại điện tử Doanh nghiệp TMĐT; 

Doanh nghiệp có mảng TMĐT; 

Doanh nghiệp có mảng tiếp thị trực 

tuyến; 

DN CNTT phát triển giải pháp TMĐT 

Quản trị hệ thống web bán hàng; 

Bộ phận quản trị chiến lược, chính sách, 

kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử; 

Bộ phận quản trị dự án thương mại điện 

tử; bộ phận lấy yêu cầu doanh nghiệp (ER 

– Enterprise Requirement) trong các 

doanh nghiệp công nghệ thông tin; 

Bộ phận quản trị hệ thống thông tin của 

doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện 

tử; 

Bộ phận quản trị hoạt động tác nghiệp 

kinh doanh điện tử (marketing và quan hệ 

khách hàng điện tử, logistics, mua hàng, 

bán hàng, thanh toán điện tử…); 

Bộ phận marketing;quản trị các hoạt động 

marketing trực tuyến, truyền thông trực 

tuyến; 

 

 

           

 

 

 


