TUYỂN DỤNG
1. Giới Thiệu
Công ty TNHH GlobeDR Việt Nam là công ty chuyên phát triển các sản phẩm cho thị
trường Hoa kỳ và bắc Mỹ trên nền tảng web và di động (IOS, Android).
2. Vị trí: Lập trình trên Android (Android Developer)
- Số lượng: 02 (toàn thời gian)
3. Mô tả công việc
- Lập trình trên Android kết nối với hạ tầng cloud qua REST API.
- Cùng tham gia vào quá trình phát triển với quản lý dự án, phân tích các chức
năng theo yêu cầu của khác hàng.
4. Yêu cầu công việc
- Nắm vững các kỹ thuật lập trình OOP, MVC
- Nắm chắc tư duy lập trình cơ bản với Core Java, C/C++;
- Có kinh nghiệm lập trình giao tiếp giữa mobile với server qua các giao thức,
WebService và JSON/XML
- Thành thạo các công cụ và thư viện hỗ trợ Eclipse IDE, Android Studio,
Android SDK
- Biết sử dụng các Android Kit như L, YOSEMITE…
- Có khả năng đọc, hiểu tốt tài liệu chuyên ngành Tiếng Anh
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm tự phát triển ứng dụng
5. Yêu cầu khác
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành CNTT.
- Năng động, chịu tìm hiểu công nghệ và tự học
6. Quyền lợi được hưởng
- Mức lương: phù hợp với năng lực.
- Thời gian làm việc: toàn thời gian cố định từ thứ 2 đến thứ 6.
- Chế độ nghỉ phép lễ và các chế độ khác theo quy định.
7. Quyền lợi khác
- Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động củng phát triển sản phẩm cho
thị trường quốc tế.

- Là cơ hội tích lũy kinh nghiệm, nâng cao các khả năng cá nhân, tự tin, chủ động
trong công việc.
- Là cơ hội tiếp xúc với các ý tưởng, công nghệ mới từ các các nhà sáng lập tại
Hoa kỳ và Việt nam.
- Được làm việc với các chuyên gia phân tích, thiết kế hệ thống, xây dựng CSDL
và đội ngũ có kinh nghiệm phát triển các ứng dụng trên nền tảng web và di
động.
- Có cơ hội làm việc, phát triển và gắn bó trong một môi trường năng động có
định hướng phát triển lâu dài.
8. Hồ sơ
- Bản tự giới thiệu bản thân
- Bản scan bằng cấp, chứng chỉ.
- Địa chỉ nộp hồ sơ :
o Email: diep.nguyen@globedr.vn (Mrs. Diệp).
o Trực tiếp tại công ty: Lầu 4, Tòa nhà The Prime, 37 Hoàng Văn Thụ, P15
Q.Phú nhuận, TpHCM.

