THÔNG BÁO TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN
Công ty CP INLAB - Công ty start-up công nghệ về dán nhãn dữ liệu. Hiện
tại công ty đang có một dự án lớn về dán nhãn dữ liệu hình ảnh cần tuyển một
số lượng lớn cộng tác viên. Công việc này không yêu cầu nhiều về kinh nghiệm
và kỹ năng nhưng lại là một cơ hội thực hành rất tốt cho các bạn học công nghệ
thông tin, đặc biệt là khoa học dữ liệu.
1. Mô tả công việc:
- Sử dụng hệ thống sẵn có để dán nhãn hình ảnh theo yêu cầu.
- Công việc cần tính tỉ mỉ và kỷ luật, cam kết làm việc tối thiểu 1 tháng.
- Có người hướng dẫn kỹ càng và tài liệu hướng dẫn cụ thể.
- Yêu cầu mang theo laptop cá nhân và chuột máy tính.
- KPI: 15 hình ảnh/ca
2. Địa điểm làm việc: Công ty Inlab – Số 12, ngõ 293, đường Khuất Duy Tiến,
Hà Nội.
3. Thù lao và lợi ích:
 Lương từ 5 TRIỆU - 6 TRIỆU/tháng (90k/ ca/ 4 tiếng, thưởng thêm 70k/10
ảnh vượt KPI của ca).
 Nếu làm tốt sẽ được lên làm quản lý và trả thêm lương quản lý.
 Được training bài bản để trở thành nhân viên dán nhãn dữ liệu chuyên nghiệp.
 Được thực hành dán nhãn dữ liệu - bước không thể thiếu trong việc trở thành
data scientist
 Được ưu tiên tuyển dụng trong các dự án khác của công ty
 Được làm việc trong môi trường công ty công nghệ năng động với nhiều dự
án công nghệ khác.
4. Thời gian làm việc:
Làm việc toàn thời gian từ 8h30 - 17h, từ thứ 2 đến sáng thứ 7.
5. Hạn đăng ký và nộp hồ sơ:
Deadline đăng kí 23h59 Thứ Sáu, ngày 11/9/2020. CTV ứng tuyển sau khi
vượt qua bài test online sẽ được chính thức đi làm ngay vào sáng Thứ 2, ngày
14/9/2020.
ỨNG TUYỂN bằng cách gửi CV theo cú pháp “ [CTV Dán nhãn] Họ tên ”
đến email: lienhe@inlab.com.vn

