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HỒ SƠ
•  CV bằng  tiếng  Anh, nêu  rõ k inh ng hiệm , ng hiên cứu , làm  việc (nếu  có)
•  Chứng  nhận k ết qu ả học tập đến thời điểm  hiện tại. Có thể dow nload  từ 
    trang  w eb của nhà trường, bản có dấu  xác nhận có thể nộp sau  để đối 
    chiếu  theo yêu  cầu  của công  ty.
•  Chứng  chỉ, bằng  cấp k hác (nếu  có)

CHỈ NHẬN HỒ SƠ QUA EMAIL, trước ngày 30/06/2014CHỈ NHẬN HỒ SƠ QUA EMAIL, trước ngày 30/06/2014

PHÁT TRIỂN THƯ VIỆN CELL

Số lượng : 10  người
M ô tả công  việc: 
•  Vẽ layou t cho các cổng  cơ bản AND, OR, NOR…
•  Vẽ layou t cho các họ flip-flops  DFF
•  K iểm  tra DRC/LVS
••  K iểm  tra QA

Yêu cầu cho sinh viên mới tốt nghiệp:
•  Có đam  m ê làm  việc trong  lĩnh vực vi m ạch
•  Có k iến thức cơ bản về thiết k ế VLSI/FPGA, log ic g ate, flops
•  K inh ng hiệm  làm  việc trên m ôi trường  Linu x là m ột lợi thế
•  Đọc hiểu  tài liệu  tiếng  Anh, nói viết tốt là m ột lợi thế
•  Làm  việc chăm  chỉ và k ỹ năng  làm  việc nhóm
••  Cam  k ết, năng  động, sáng  tạo 

Yêu cầu cho ứng viên có kinh nghiệm:
•  Đ ã được đào tạo về thiết k ế m ạch, layou t cho vi m ạch VLSI
•  Có k inh ng hiệm  làm  việc với các công  cụ CAD  ( Cadence 
   Virtu oso/Tanner's  L-Edit/SPICE)
•  Thông  thạo với các công  cụ k iểm  tra vật lý ( Calibre DRC/LVS)
•  Thông  thạo với các cổng  log ic và chức năng
••  Có k inh ng hiệm  về Library Characterization, Scripting
•  K iến thức cơ bản về làm  việc trên hệ điều  hành Linu x

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Số lượng : 0 6 người
M ô tả công  việc: 
•  Chịu  trách nhiệm  qu y trình QA/QC cho các dự án ( PQA)
•  Tìm  lỗi và báo cáo lỗi của các thiết k ế phần cứng  trước k hi
    release ( SQA/HQA)
••  Các thiết k ế phần cứng  gồm : thư viện cell, IO, m em ory
•  Tự động  hóa qu á trình QA bằng  script

Yêu cầu cho sinh viên mới tốt nghiệp:
•  Có đam  m ê làm  việc trong  lĩnh vực vi m ạch
•  Có k iến thức cơ bản về k iểm  tra phần m ềm
•  Ưu  tiên có k inh ng hiệm  lập trình ( C, C+ + , Java,…)
•  Ưu  tiên có k ỹ năng  viết Verilog /VHDL, Testbench
••  K inh ng hiệm  làm  việc trên m ôi trường  Linu x, viết scripts  
   ( TCL/Perl), lập trình shells  là m ột lợi thế
•  Đọc hiểu  tài liệu  tiếng  Anh, nói viết tốt là m ột lợi thế
•  Làm  việc chăm  chỉ, siêng  năng, cẩn thận, làm  việc nhóm

Yêu cầu cho ứng viên có kinh nghiệm:
•  Có k iến thức về thiết k ế VLSI/FPGA
•  Hiểu  biết về GDSII/DEF/LEF/Verilog /VHDL View
••  Có k inh ng hiệm  làm  việc với các công  cụ CAD  ( Cadence 
   Virtu oso/Tanner's  L-Edit/SPICE)
•  Thông  thạo với các công  cụ k iểm  tra vật lý ( DRC/LVS)
•  Ưu  tiên có k ỹ năng  viết Verilog /VHDL, Testbench
•  K inh ng hiệm  Linu x/Unix/Gnu  tools, bu ild  u tilities, scripts    
   ( TCL/Perl), lập trình shells

Công  ty Dolphin Technolog y INC. hoạt động  trong  lĩnh vực thiết k ế IP bán dẫn, bộ nhớ SRAM  tốc độ cao, trình biên 
dịch và k iểm  tra bộ nhớ, cổng  log ic Inpu t/Ou tpu t, các bộ điều  k hiển g iao tiếp ng oại vi ( D DRx SDRAM , USB, PCIe, …). 
Vì vậy, chúng  tôi lu ôn tìm  k iếm  những  người sẵn sàng  vượt qu a những  thách thức của lĩnh vực thiết k ế m ạch ở những  
công  ng hệ tiên tiến nhất ( 16 nm  – hiện tại)
Dolphin Technolog y Vietnam  Center là m ột trong  những  tru ng  tâm  thiết k ế ng oài nước M ỹ của Dolphin Technolog y 
INC. từ năm  20 10 . Tại Việt Nam , hãy tham  g ia ứng  tu yển ng ay nếu  bạn m ong  m u ốn:

Cơ hội học tập và làm  việc với 
chu yên g ia M ỹ

Chương  trình sức k hỏe Dolphin

Tăng  lương /thưởng  theo cống  hiến và 
năng  lực

M ôi trường  làm  việc trẻ tru ng, năng  động, 
sáng  tạo

Văn phò ng  “No w all, No room , No Boss”

BHXH, BHYT, BHTN theo qu y định của 
nhà nước

M ức lương  cạnh tranh

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
Chương trình tuyển dụng 07/2014


