
 
 

A.N.Lab & AFKVR 

TUYỂN DỤNG SINH VIÊN TH ỰC TẬP C/C++ 

AFKVR (http://afkvr.anlab.info/) là một công ty chuyên về Virtual Reality tại Mỹ và hiện đang trong quá trình 
mở rộng quy mô tại Vi ệt Nam.  
 
AFKVR đã nghiên cứu thành công một kỹ thuật hoàn toàn mới (đang lấy bằng sáng chế ở Mỹ) cho phép việc 
truyền và xem nội dung Virtual Reality và game qua Internet nhanh và dễ dàng hơn rất nhiều so với hiện tại. 
 
Công ty đã được đầu tư ban đầu, và đang trong bước hoàn thiện kỹ thuật & sản phẩm. Mục tiêu của chúng tôi 
là trở thành Youtube của nội dung Virtual Reality. 
 
Hiện chúng tôi đang kết hợp với A.N Lab (http://anlab.jp/en/) tuyển dụng tài năng đến từ các trường Đại học.  
 
- Số lượng cần tuyển: 10 người 

- Hỗ trợ: 3 tri ệu/tháng 

  
 

 

1 Vị trí SVTT Lập trình viên C/C++ 

2 Mô tả 
công việc 

 
-          Thực hiện công việc cụ thể, có mục tiêu và thời hạn rõ ràng trong dự án về game VR; 
-          Tập huấn để tìm hiểu, thực hành công nghệ, kỹ năng mới; 
-          Trao đổi với anh chị có kinh nghiệm đi trước để nhận các lời khuyên; 
 

3 Yêu cầu 
công việc 

 
-          Có đam mê và muốn thử sức với công nghệ mới (Virtual Reality, DirectX,..); 
-          Có mong muốn trở thành lập trình viên chuyên nghiệp; 
-          Có hiểu biết về một ngôn ngữ lập trình như C/C++; 
-          Có khả năng đọc hiểu tài liệu bằng tiếng Anh; 
-          Ưu tiên các bạn sinh viên năm cuối các trường Đại học có đào tạo ngành CNTT 

4 

Quyền lợi 
được 

hưởng 
 

 
-          Được sắp xếp thời gian linh hoạt, ưu tiên lịch học ở trường; 
-          Được tham gia các hoạt động đào tạo và văn thể cùng với toàn công ty; 
-          Được hỗ trợ tiền xăng xe và ăn trưa; 
-          NHẬN THƯỞNG 1 THÁNG LƯƠNG khi được ký hợp đồng chính thức; 

5 Cách thức 
ứng tuyển 

 
Sơ yếu lí lịch bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt, ghi rõ các thông tin cá nhân, tóm tắt quá trình 
học tập, làm việc, kinh nghiệm công tác (nếu có); 
Chỉ liên hệ qua email recruit@anlab.vn. Tiêu đề thư ghi rõ Vị trí tuyển dụng, Tên đầy đủ. 
ĐT: 04.3768.8733 
 


