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THƯ NGỎ 

Thân gửi các bạn, 

Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới chương trình Siten Plus +  

Với phương châm cộng tác để cùng nhau phát triển, chúng tôi mong muốn được làm việc cùng 

các bạn, những người đam mê lập trình, những nhóm, đội nhiều khát vọng cũng như kinh 

nghiệm trong lĩnh vực công nghệ phần mềm.  

Chúng tôi hiểu rằng trong sự phát triển của Siten không thể thiếu sự hợp tác, cùng nhau chia 

sẻ tri thức, kinh nghiệm, và cơ hội. Như Steve Jobs đã từng nói "Thành tựu vĩ đại không bao 

giờ được mang lại bởi một cá nhân duy nhất, mà nó là nỗ lực của cả tập thể".  

Chúng tôi rất mong sẽ sớm nhận được hồ sơ ứng tuyển của các bạn, đồng thời mong muốn 

các bạn sẽ chia sẻ thông tin chương trình thiết thực này đến những người bạn mà bạn cảm 

thấy phù hợp. 

Cảm ơn các bạn, 

Siten JSC. 
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GIỚI THIỆU VỀ SITEN 

 



GIỚI THIỆU VỀ SITEN | VỀ CHÚNG TÔI 
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Được thành lập vào tháng 6/ 2015, công ty cổ phần phần mềm Siten - Siten JSC. được định hướng để trở thành một công ty 

sản xuất phần mềm chất lượng tốt với sự sáng tạo về mô hình tổ chức và văn hóa doanh nghiệp tích cực. Siten lấy gia công 

phần mềm làm nền tảng, phát triển con người làm cốt lõi và xây dựng sản phẩm làm cơ hội đột phá. 

Mô hình TIM và văn hóa doanh nghiệp tích cực là những nỗ lực mà chúng tôi đang xây dựng nhằm tạo ra một môi trường 

làm việc mở, bình đẳng, công bằng và tôn trọng lẫn nhau. 

Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong phát triển phần mềm cũng như nắm chắc những công nghệ nền tảng. Do vậy 

những sản phẩm và dịch vụ của Siten được đánh giá cao bởi nhiều khách hàng như Vietsoftware International, FPT 

Software, 2NF Software và Viettel Group. Bên cạnh đó, Giáo dục và phát triển năng lực đội ngũ thành viên là một trong 

những trụ cột mà chúng tôi chú trọng quan tâm phát triển. 

Đoàn kết một lòng, làm việc chăm chỉ, cải tiến liên tục. Đó là những điều chúng tôi luôn hiện thực hóa trong mọi hoạt động 

của Siten. 



GIỚI THIỆU VỀ SITEN | Đối tác của chúng tôi 
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Tuy thời gian thành lập chưa dài, nhưng chúng tôi đã 

xây dựng được những mối quan hệ gắn bó và bền chặt 

với các đối tác lớn như Microsoft Vietnam, Vietsoftware 

International, FPT Software, Harvey Nash…; các dự án 

phát triển của chính phủ, các công ty lớn tại Hàn Quốc 

như Alticast, Zum Internet và nhiều dự án khởi nghiệp 

tiềm năng khác 



GIỚI THIỆU VỀ SITEN | Mô hình tim 

Mô hình TIM là một mô hình tổ chức doanh nghiệp sáng tạo nhằm 

tạo ra một môi trường làm việc Đoàn kết, Bình đẳng, Tôn trọng và 

Trách nhiệm. 

Siten được chia thành các TIM (gọi là tim) làm việc cùng nhau: Mỗi 

TIM có vài trò, nhiệm vụ khác nhau nhằm đạt được mục tiêu đề ra. 

Các tim khác nhau chủ động phối hợp nhằm đạt mục tiêu chung của 

toàn công ty. 

Tại Siten không có giám đốc, trưởng phòng, nhân viên mà chỉ có đội 

trưởng (timLead) và thành viên (timer). Bạn có thể là timer ở TIM 

này nhưng đồng thời cũng trở thành timLead trong TIM khác. Điều 

này tạo không gian và cơ hội phát triển toàn diện cho tất cả mọi 

thành viên đồng thời giúp các tim làm việc gắn kết, kỷ luật hơn. 
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GIỚI THIỆU VỀ SITEN | Dịch vụ cung cấp 
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Với năng lực đa dạng, Siten có thể 

cung cấp gần như đầy đủ các yêu 

cầu của khách hàng từ những hệ 

thống nhỏ như ứng dụng nền tảng 

website cho đến năng lực phân 

tích thiết kế và phát triển các hệ 

thống quản lý dữ liệu lớn. 



VỀ CHƯƠNG TRÌNH SITEN PLUS 

Siten Plus+ là chương trình tìm kiếm các lập trình viên tự do và các nhóm lập 

trình viên độc lập làm việc trong các dự án của Siten và đối tác từ 2 – 4 tháng. 

Các dự án được trải đều trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ phần mềm giải pháp 

công nghệ, phần mềm quản trị doanh nghiệp, ứng dụng di động và website. 
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PHP .NET 

Java Frontend 

Các nền tảng công nghệ phổ 

biến trong các dự án của Siten là 

PHP, Java, .NET và Frontend. 



CHƯƠNG TRÌNH siten plus| Giá trị đem lại 
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Các dự án lớn và được đào tạo chuẩn hóa quy trình trong quá trình làm 

dự án. 

Tự do lựa chọn dự án phù hợp với nhu cầu cá nhân. 

Thu nhập cao và ổn định, từ $500 - $1200/tháng. Xét thưởng nếu đạt 

hiệu quả cao. 

Trải nghiệm môi trường làm việc đa dạng với các khách hàng đến từ 

nhiều quốc gia như Mỹ, Nhật, Hàn… 

Mở rộng các mối quan hệ với những khách hàng lớn và phát triển kỹ 

năng trong ngành. 

Chính sách thanh toán rõ ràng và được đảm bảo, không bị san sẻ thu 

nhập với các mạng lưới trung gian. 

Hỗ trợ đào tạo năng lực và được tham gia các chương trình nội bộ 

Siten như một nhân viên chính thức. 

 



 
 
 

 Có chuyên môn và hiểu biết sâu về ít nhất 1 trong 4 lĩnh vực: .NET, PHP, Java 

và Frontend. 

 Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên làm việc trong lĩnh vực lập trình. 

 Khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt, có thể giao tiếp với khách nước ngoài ở mức 

độ cơ bản. 

 Có thể làm việc 20+ giờ/tuần hoặc làm fulltime với dự án. 

 Đối với .NET, PHP và Java, bạn phải đang làm việc tại Hà Nội. 

 Cẩn thận, chuyên nghiệp và đúng hẹn; có khả năng làm việc nhóm. 

 

CHƯƠNG TRÌNH siten plus| Tiêu chuẩn 
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Để trở thành thành viên của chương trình Siten 

Plus, bạn cần có: 



Gửi cho chúng tôi Portfolio 

kèm CV của bạn/ nhóm của 

bạn. 

CHƯƠNG TRÌNH siten PLUS | trở thành thành viên 
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Chứng tỏ năng lực Trao đổi sâu 
Gia nhập cộng 

đồng Siten Plus  

Tự do lựa chọn 

dự án 

1 2 3 4 

Chúng tôi sẽ sắp xếp buổi 

gặp mặt trực tiếp giữa 2 bên 

để trao đổi sâu hơn về 

chương trình, năng lực của 

bạn cũng như quyền lợi bạn 

nhận được 

Bạn/nhóm của bạn sẽ nhận 

được lời mời gia nhập chính 

thức vào cộng đồng việc làm 

đầy thú vị và hấp dẫn của 

Siten  

Thường xuyên cập nhật cho 

chúng tôi tình trạng việc làm 

của bạn, bạn sẽ được tự do 

nhận các dự án phù hợp với 

năng lực một cách đều đặn 

và đầy đủ. 

4 bước đơn giản để trở thành thành viên của chương trình Siten Plus. 



Bạn vẫn còn chần chừ? 
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Apply portfolio và CV của bạn/nhóm của bạn cho chúng 

tôi vào email: recruitment@siten.vn 
 
Đừng bỏ lỡ những cơ hội: 

        Việc làm hấp dẫn, đa dạng. 

        Thu nhập cao, thưởng xứng đáng. 

        Mở rộng mạng lưới khách hàng. 

ỨNG TUYỂN ngay! 

mailto:recruitment@siten.vn
mailto:recruitment@siten.vn?subject=[Ứng%20tuyển%20Siten%20Plus]%20-%20Tên%20của%20bạn/nhóm/công%20ty%20của%20bạn


THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Email:  recruitment@siten.vn 

Website:  http://siten.vn 

Địa chỉ:  Phòng 24.05 - Tòa nhà M5 - 91 Nguyễn Chí 

 Thanh - Q. Đống Đa - Hà Nội 

Hotline:  (+84)46 260 2457 
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