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TUYỂN DỤNG
1. Giới Thiệu
- Công ty TNHH GlobeDR Việt Nam là công ty chuyên tư vấn và phát
triển phần mềm cho thị trường Hoa kỳ và Bắc Mỹ trên nền tảng
web và di động (IOS, Android).
- Trang web : www.globedr.com hoặc www.bacsitoancau.com
- Trang cộng đồng : www.facebook.com/bacsitoancau
2. Vị trí: Lập trình web (Web Developer)
- Số lượng: 05
- Hình thức làm việc toàn thời gian.
3. Mô
-

tả công việc:
Lập trình phát triển theo yêu cầu của dự án
Báo cáo công việc định kỳ cho trưởng nhóm
Phối hợp với các thành viên của nhóm phát triển, quản lý dự án
(PM), phân tích và phát triển các chức năng theo yêu cầu của
khác hàng.

4. Yêu cầu
- Có kinh nghiệm phát triển các ứng dụng web (web app) trên
Asp.net , C#, Visual Studio.
- Nắm vững các kiến thức về XHTML, CSS, Javascript, jQuery,
Ajax, Json.
- Nắm vững các kỹ thuật lập trình hướng đối tượng và mô hình
MVC.
- Có kinh nghiệm làm việc với AngularJS, Bootstrap, SASS,
LESS, Grunt, Gulp là một lợi thế.
- Tiếng Anh : đọc hiểu
- Có tinh thần tự học cao,năng động và nhiệt tình trong công
việc.

CÔNG TY TNHH GLOBEDR VIỆT NAM
37 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Q.Phú Nhuận, HCMC
5. Quyền lợi được hưởng
- Mức lương: thỏa thuận
- 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.
- Được công ty đào tạo về quy trình làm việc, công nghệ và các
kinh nghiệm cần thiết trong quá trình làm việc.
- Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động củng phát
triển sản phẩm cho thị trường quốc tế.
6. 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.

