
 

 

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Vị trí     : IT phần mềm 

Chức vụ    : Chuyên viên - Nhân viên 

Số lượng cần tuyển  : 02 

Địa điểm làm việc   : Hà Nội/ Hưng Yên 

Hình thức làm việc  : Toàn thời gian (Làm hành chính từ thứ 2 đến thứ 7) 

Thời gian thử việc  : 2 tháng 

Yêu cầu giới tính   : Nam 

Yêu cầu độ tuổi   : 24 - 29 tuổi 

Kinh nghiệm   : Ít nhất 1 năm 

Yêu cầu bằng cấp   : Đại học 

Mức lương thấp nhất  :10 triệu đồng/ tháng/26 ngày công  chưa kể thưởng sáng 

kiến, cải tiến thưởng lễ Tết, hỗ trợ ăn trưa, hỗ trợ xăng xe, du xuân, hiếu hỉ,… (Lương thử 

việc: 7 triệu đồng/ tháng/ 26 ngày công). 

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Lập trình Winform, Web API. 
Phát triển phần mềm công ty bằng .NET / C#. 
Tham gia vào toàn bộ quá trình xây dựng phần mềm (nghiên cứu, thiết kế, code). 
Làm việc với hệ quản trị CSDL (My SQL, MS SQL Server). 
Tham gia vào dự án công nghệ chống giả số đang triển khai trên đầu số 8099 (chống 
hàng giả, tích điểm nhận quà, bảo hành điện tử) 
Làm việc theo sự phân công của Tổ trưởng tổ IT và Trưởng phòng Kỹ thuật.  

 
2. QUYỀN LỢI  ĐƯỢC HƯỞNG 

Mức lương thỏa thuận sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn (thưởng năm hấp dẫn). 
Được làm việc trong môi trường và điều kiện ổn định, lâu dài. Có nhiều cơ hội để phát 
triển ở các vị trí quản lý cao hơn. 
Được hưởng đầy đủ các khoản phụ cấp và các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của 
Nhà nước và của Công ty. 
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của Công ty (thăm hỏi, ốm đau, cưới xin, tham 
quan, nghỉ mát du lịch hàng năm trong và ngoài nước). 
Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với công việc thực tế. 

3. YÊU CẦU KHÁC 
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT 
Có khả năng lập trình bằng ngôn ngữ C#, C++, hiểu về lập trình hướng đối tượng, biết 
phân tích thiết kế phần mềm. 
Có tư duy sáng tạo, học hỏi và cầu thị. 
Làm việc nhóm tốt và chịu được áp lực công việc. 

 


