CÔNG TY TNHH VIETNAM BUSINESS SOLUTION
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH
 Giới thiệu công ty: Có hai điểm tương đồng giữa nhà thám hiểm và doanh nhân: Họ luôn có những
người bạn cùng nhau kề vai sát cánh trong suốt chuyến đi, và họ luôn tiến về phía trước để đạt đến
thành công. Là chuyên gia đáng tin cậy trong lĩnh vực tư vấn, cung cấp giải pháp tối ưu cho các vấn đề
tài chính, hành chính – nhân sự cùng nhiều khó khăn khác của doanh nghiệp, VBS hiểu rõ khát vọng
vươn cao, vươn xa đó và sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong hành trình hiện thức hóa mọi giấc mơ.
 Mô tả công việc:
- Tham gia các dự án xây dựng phần mềm quản lý cho công ty và khách hàng
- Ngôn ngữ lập trình: python, javascripts, html, css, …
- Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL (MySQL, PostgresSQL)
- Sử dụng các công cụ mã nguồn mở để hỗ trợ cho công việc: VS Code, github, PuTTY, …
- Quản lý mã nguồn bằng git
- Kiểm thử và sửa lỗi phẩn mềm trong quá trình phát triển, và bảo trì hệ thống đang vận hành
 Yêu cầu:
- Số lượng tuyển: 10
- Lập trình bằng python, javascript cho hệ thống phần mềm quản lý (backend)
- Biết sử dụng version control (git)
- Có kiến thức về html, xml, css là một lợi thế
- Có kiến thức và kinh nghiệm sử dụng opensource
- Có kiến thức về Relational database (SQL)
- Đọc hiểu tiếng Anh tốt
- Kỹ năng tự học, kỹ năng giải quyết vấn đề
 Quyền lợi:
Mức lương từ 7.000.000đ – 15.000.000đ
Hỗ trợ nơi ở cho nhân viên xa công ty.
Thưởng các ngày Lễ, sinh nhật, lương tháng 13, thưởng KPI, thưởng dự án, thưởng thâm niên
Hỗ trợ công tác phí (nếu có).
Môi trường làm việc hiện đại nhất Việt Nam, có nhiều cơ hội thăng tiến.
Hồ sơ bao gồm:
Thông tin liên hệ:
Đơn xin việc
SĐT: 0909.581.900 ( Ms. My)
Lý lịch trích ngang: 2 bản có công chứng không quá hạn 6 tháng.
Email liên hệ:
Hộ khẩu thường trú: 1 bản có công chứng không quá hạn 6 tháng
tuyendung@datngoccorp.vn
CMND: 2 bản có công chứng
Địa điểm làm việc:
Hình 3x4: 2 tấm.
Chi nhánh HCM: số 41 đường số
Các văn bằng: bảng photo có công chứng
75 phường Tân phong Quận 7,
Giấy khám sức khỏe
Tp.HCM.
Hình thức nộp hồ sơ: qua Email hoặc trực tiếp tại chi nhánh.
Chi nhánh Long xuyên: số 18
Đường Ngô Gia Tự, phường Mỹ
long, Tp.Long Xuyên.

