
 

 

 

Vị trí 

 

 

 

Mô tả công việc: 

 

Yêu cầu:  

Chế độ 

 

 

ĐC làm 

việc 

 

 

Phẩm chất 

 

 

Kiếnthức 
 

 

Kỹ sư 

nghiên cứu 

và phát 

triển 

(R&D)  (LV 

tại Tòa nhà 

Lâm Viên, 

số 107A 

Nguyễn 

Phong Sắc, 

Cầu Giấy, 

Hà Nội 

 

- Nghiên cứu và phát triển các 

thuật toán phân tích dữ liệu; 

- Nghiên cứu và phát triển các 

thuật toán sửa lỗi ngôn ngữ tự 

nhiên; 

- Nghiên cứu và phát triển các 

thuật toán xử lý ảnh, phát hiện, 

nhận dạng đối tượng; 

- Sử dụng AI, Machine 

Learning, Deeplearning để giải 

quyết các bài toán thực tế 

- Phát triển module, phần mềm; 

- Tư vấn về công nghệ, giải 

pháp công nghệ để nâng cao 

hiệu quả công việc cho các bài 

toán thực tế. 

Đam mê công 

việc; 

- Tư duy cởi 

mở, cầu thị, 

ham học hỏi; 

- Uy tín, tận 

tâm và trách 

nhiệm với 

công việc. 

- Tốt nghiệp Đại học các ngành 

Công nghệ thông tin, Hệ thống 

thông tin…; 

- Có tư duy logic tốt, xử lý thuật 

toán, khả năng xử lý đưa các giải 

pháp cho bài toán phức tạp; 

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm 

nghiên cứu và phát triển trong lĩnh 

vực Xử lý ảnh, Xử lý ngôn ngữ tự 

nhiên hoặc Trí tuệ nhân tạo, Học 

máy, Học sâu hoặc Phân tích dữ 

liệu; 

- Có khả năng lập trình tốt với các 

ngôn ngữ sau: Python, C++, C#; 

- Làm việc thành thạo frameworks 

Học máy, Học sâu: Tensorflow, 

PyTorch, Scikit-learning…; 

- Thành thạo với các frameworks 

xử lý ảnh: OpenCV, EmguCV…; 

Lương cơ bản: 12-25 triệu; 

- Thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + Lương tháng 

13 + Thưởng theo Kết quả triển khai dự án + thưởng 

KPI (2 – 3 tháng lương) 

- Môi trường làm việ chuyên nghiệp với nhiều cơ 

hội thăng tiến, cùng các chuyên gia công nghệ top 

đầu của Việt Nam; 

- Được đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng về 

CNTT, kỹ năng mềm và trình độ chuyên môn, quản 

lý. 

- Đánh giá tăng lương 1 năm 2 lần vào tháng 1 và 

tháng 7; 

- Teambuilding1 lần/ năm, company trip 2 lần/năm; 

- Sinh nhật công ty và các hoạt động tập thể như: 

Ngày hội gia đình 1/6, cuộc thi Nam Vương, hoạt 

động 8/3; 20/10…; 

- Sau 2 tháng thử việc hưởng đầy đủ chế độ theo luật 

nhà nước quy định (Bảo hiểm, phép năm…); 

- Các loại thưởng: Thưởng lương tháng 13, Thưởng 

Tết, Thưởng dự án, Thưởng KPI đánh giá xếp loại. 

- Thời 

gian làm 

việc: 

Sáng: 

8h00 – 

12h00; 

chiều: 

13h30 – 

17h30 

(nghỉ 

trưa 

1h30p). 

Nghỉ 2 

thứ 

7/tháng; 

 

Nhân viên 

lập trình 

.NET (LV 

tại  Mộ 

Lao, Hà 

Đông, Hà 

Nội 

 - Tiếp nhận và thực hiện các 

yêu cầu do người quản lý phân 

công; 

- Phân tích và giải quyết công 

việc theo kế hoạch;  

- Tham gia xây dựng các hệ 

thống phát triển doanh nghiệp 

ERP, Finance, HR - Human 

Resource, CRM - Customer 

Relation Management, CMS - 

Content Management 

System,... 

- Xây dựng các ứng dụng 

mobile, hệ thống API, 

microservice, multi services...; 

- Tham gia các buổi study and 

share về công nghệ; 

-Nghiêm túc, 

nhiệt huyết, 

sáng tạo; 

-Trung thực; 

- Cẩn thận, 

chính xác, tin 

cậy và trách 

nhiệm; 

- Tinh thần 

hợp tác trong 

công việc và 

cam kết gắn 

bó; 

- Cầu tiến, ham 

học hỏi luôn 

đáp ứng công 

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại 

học/Chứng chỉ chuyên ngành phù 

hợp. 

Kinh nghiệm làm việc quy trình 

phát triển Agile là lợi thế; 

- Phát triển các ứng dụng Web, 

Desktop, API; 

- Tham gia phát triển ứng dụng 

nhiều người dùng trên nền tảng 

ASP.NET/NET Core, sử dụng 

ngôn ngữ C#/VB.Net; 

- Sử dụng HTML5, CSS3, 

Javascript, Ajax, XML, Framwork 

js: Jquery, Bootstap, 

Angular/VueJS/NodeJs; 

- MS SQL Server/Oracle...; 

 - Số giờ 

làm 

việc: 

44h/tuần 

và làm 

thêm giờ 

khi có 

yêu cầu 



- Theo sát quy trình phát triển 

từ ý tưởng, triển khai, testing 

và đưa vào ứng dụng. 

Các yêu cầu cần thiết: 

nghệ lập trình 

mới; 

- Tuân thủ bảo 

mật; 

Phân tích, đàm 

phán và giải 

quyết vấn đề 

tốt; 

- Có khả năng 

tư duy, sáng 

tạo, làm việc 

theo nhóm 

hoặc độc lập; 

 

- OOP, ADO, Entity, Asp.Net/Asp 

MVC/MVVM, API/Webservice; 

- Sử dụng tốt công cụ Git, SVN, 

FTP, Postman; 

- Có kiến thức cơ bản Design 

Pattern, SEO, SearchEngine. 

 

Lập trình 

viên 

Mobile 

Xây dựng ứng dụng chạy trên 

Android & IOS bằng cách sử 

dụng Fluster của Google; 

- Phối hợp với các Team 

Designer, Back-end và 

Product-owner trong quá trình 

xây dựng ứng dụng; 

- Xây dựng một Fluster có cấu 

trúc tốt, linh hoạt và có thể tái 

sử dụng; 

- Tối ưu hóa hiệu năng và khả 

năng mở rộng; 

- Thực hiện các công việc 

nghiên cứu, lập trình các 

module chức năng khác theo 

yêu cầu từ quản lý. 

- Đọc hiểu tài 

liệu kỹ thuật 

(URD, SRS, 

SRD); 

- Sử dụng 

thành thạo 

SVN, Git, 

Firebase; 

- Có kỹ năng 

làm việc độc 

lập, giải quyết 

vấn đề, kỹ 

năng giao tiếp; 

- Chịu được áp 

lực công việc 

(áp lực về tiến 

độ và thời gian 

làm việc). 

- Hơn 2 năm kinh nghiệm trong 

Flutter, Flutter Layout, BloC và 

vòng đời phát triển ứng dụng dành 

cho thiết bị di động; 

- Hơn 3 năm kinh nghiệm phát 

triển các ứng dụng di động; 

- Có thế mạnh kiến thức về OOP, 

Design Pattern; 

- Ý thức tốt về UI / UX. Tốt trong 

các API REST, quen thuộc với tất 

cả các kiến trúc hiện đại (MVP, 

MVVM, Redux, v.v.) là một điểm 

cộng; 

- Các ứng dụng dành cho thiết bị di 

động đã xuất bản trong Google 

Play hoặc App Store hoặc Firebase 

App Distribution là một điểm 

cộng. 

Lương cơ bản: 12-25 triệu/tháng; 

- Thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + Lương tháng 

13 + Thưởng theo kết quả triển khai dự án + thưởng 

KPI (2 – 3 tháng lương); 

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên 

nghiệp với nhiều cơ hội thăng tiến. Làm việc cùng 

các chuyên gia công nghệ top đầu của Việt Nam; 

- Được đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng về 

CNTT, kỹ năng mềm và trình độ chuyên môn, quản 

lý liên tục bằng các khóa học tại Công ty và các đơn 

vị đào tạo chuyên nghiệp; 

- Đánh giá tăng lương 1 năm 2 lần vào tháng 1 và 

tháng 7; 

- Teambuilding 1 lần/ năm, company trip 2 lần/năm; 

- Sinh nhật công ty và các hoạt động tập thể như: 

ngày hội gia đình 1/6, cuộc thi nam Vương, hoạt 

động 8/3; 20/10; 

- Sau 2 tháng thử việc hưởng đầy đủ chế độ theo luật 

nhà nước quy định (Bảo hiểm, phép năm); 

- Thời gian làm việc: Sáng: 8h00 – 12h00; chiều: 

13h30 – 17h30; 

- Các loại thưởng: Thưởng lương tháng 13, Thưởng 

Tết, Thưởng dự án, Thưởng KPI đánh giá xếp loại. 

Tòa nhà 

Lâm 

Viên, số 

107A 

Nguyễn 

Phong 

Sắc, Cầu 

Giấy, Hà 

Nội 

 

 

Lập trình 

viên PHP 

Fullstack: 

Phát triển các sản phẩm thương 

mại của công ty; 

- Phát triển hệ thống quản lý 

cho khách hàng; 

 Có tư duy lập trình tốt; 

- Có khả năng phân tích yêu cầu, 

thiết kế hệ thống, lên kế hoạch 

thực hiện dự án; 

Mức lương 18-25tr; 

- Có cơ hội trở thành Tech Leader; 

- Môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, năng động; 

Nơi làm 

việc: 

Duy 

Tân, 



 
- Thực hiện các dự án công 

việc theo phân công của khách 

hàng; 

- Thực hiện hoạt động đào tạo, 

phát triển năng lực theo chính 

sách của công ty. 

- Thành thạo Code PHP và có kinh 

nhiệm làm việc với 1 trong các 

MVC framework của PHP 

(Laravel, CodeIgniter…vv) trên 6 

tháng; 

- Thành thạo HTML, CSS, 

JavaScript (VueJS, Jquery, 

AngularJS, Ajax, ...); 

- Có kinh nghiệm với NextCloud là 

một lợi thế. 

- Có cơ hội phát triển nghề nghiệp, hưởng chế độ đãi 

ngộ tốt; 

- Thường xuyên được đào tạo nâng cấp bản thân; 

- Mức lương hấp dẫn dựa trên năng lực và kinh 

nghiệm; 

- Được hưởng đầy đủ các chính sách về lao động 

theo Luật Lao động; 

- Du lịch hàng năm cùng các hoạt động Team 

Building khác; 

- Nghỉ thứ 7 + CN. 

Cầu 

Giấy, 

HN. 

Lập trình 

viên 

Senior.Net 

Xây dựng và triển khai các sản 

phẩm hệ thống quản trị doanh 

nghiệp, văn thư lưu trữ cho 

khách hàng; 

- Thực hiện các công việc 

nghiên cứu, lập trình các 

module chức năng khác theo 

yêu cầu từ quản lý; 

- Tiếp nhận tài liệu SRS, phân 

tích, thiết kế hệ thống; 

- Lập kế hoạch thực hiện, kiểm 

soát và hỗ trợ các thành viên 

trong nhóm dự án; 

- Tham gia xây dựng, nâng cấp 

nền tảng, tích hợp công nghệ 

mới vào hệ thống. 

- Đọc hiểu tài 

liệu kỹ thuật 

(URD, SRS, 

SRD); 

- Sử dụng 

thành tạo 

SVN, Git; 

- Có kỹ năng 

làm việc độc 

lập, giải quyết 

vấn đề, kỹ 

năng giao tiếp; 

- Chịu được áp 

lực công việc 

(áp lực về tiến 

độ và thời gian 

làm việc); 

- Có chứng chỉ 

liên quan tới 

DBA 

(MSSQL), 

MCSA là một 

lợi thế. 

- Có kiến thức tốt về cấu trúc dữ 

liệu, giải thuật và lập trình hướng 

đối tượng (OOP); 

- Thành thạo ngôn ngữ lập trình 

C#, T-SQL; 

- Thành thạo ASP.NET hoặc ASP 

NETCore; 

- Có kiến thức tốt về thiết kế hệ 

thống; 

- Có kinh nghiệm tối ưu thiết kế, 

truy vấn CSDL; 

- Có kinh nghiệm xử lý Cached; 

- Có kinh nghiệm xử lý Solr, 

ElasticSearch, dữ liệu lớn 

(BigData); 

- Có kinh nghiệm xử lý NodeJS, 

AngularJS, SignalR, OneSignal. 

Lương cơ bản: 22-30 triệu/tháng; 

- Thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + Lương tháng 

13 + Thưởng theo kết quả triển khai dự án + thưởng 

KPI (2 – 3 tháng lương); 

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên 

nghiệp với nhiều cơ hội thăng tiến. Làm việc cùng 

các chuyên gia công nghệ top đầu của Việt Nam; 

- Được đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng về 

CNTT, kỹ năng mềm và trình độ chuyên môn, quản 

lý liên tục bằng các khóa học tại Công ty và các đơn 

vị đào tạo chuyên nghiệp; 

- Đánh giá tăng lương 1 năm 2 lần vào tháng 1 và 

tháng 7; 

- Team building 1 lần/ năm, company trip 2 lần/năm; 

- Sinh nhật công ty và các hoạt động tập thể như: 

ngày hội gia đình 1/6, cuộc thi nam Vương, hoạt 

động 8/3; 20/10; 

- Sau 2 tháng thử việc hưởng đầy đủ chế độ theo luật 

nhà nước quy định (Bảo hiểm, phép năm; 

- Thời gian làm việc: Sáng: 8h00 – 12h00; chiều: 

13h30 – 17h30; 

- Các loại thưởng: Thưởng lương tháng 13, Thưởng 

Tết, Thưởng dự án, Thưởng KPI đánh giá xếp loại. 

Tòa nhà 

Lâm 

Viên, số 

107A 

Nguyễn 

Phong 

Sắc, Cầu 

Giấy, Hà 

Nội 

Nhân viên 

lập trình 

Backend 

- Tham gia phân tích, thiết kế 

và phát triển API Server cho 

các dự án của công ty; 

- Xây dựng và chỉnh sửa các 

module, tính năng theo yêu 

cầu; 

 Có từ 2 năm trở lên kinh nghiệm 

lập trình ngôn ngữ Java; 

- Nắm vững về Java Core, OOP, 

thiết kế Patterns; 

- Có kiến thức về Java/J2EE, 

Database (SQL, Oracle); 

- Có kiến thức về Vertx, Quartz 

Scheduler, Build Tools (Ant, 

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận tùy theo năng 

lượng (Up to 24tr Gross); 

- Thưởng cuối năm; 

- Xét tăng lương 2 lần/ năm; 

- Được làm việc trong môi trường năng động và 

chuyên nghiệp; tham gia vào các dự án lớn với đối 

tác nước ngoài; 

Địa 

điểm 

làm 

việc: 

Tòa nhà 

Rainbow 

số 79 

đường 



- Nghiên cứu công nghệ mới, 

áp dụng cải tiến business 

framework; 

- Được tham gia vào toàn bộ 

quy trình phát triển phần mềm; 

- Sẽ trao đổi chi tiết thêm khi 

phỏng vấn. 

Maven …), Load Testing, 

Profiling Tools; 

- Có kiến thức về sử dụng Linux 

Server. 

- Có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và thăng 

tiến trong công việc; 

- Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN 

theo quy định hiện hành. 

19/5, 

P.Văn 

Quán, 

Q.Hà 

Đông, 

TP.Hà 

Nội 

 

Cách thức ứng tuyển: CV bản mềm gửi về Ms Hoa 

Email: hoavp.dttt@hou.edu.vn 

ĐT: 0912227705 
 


