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DATAFIRST 

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG 

 
PHIẾU YÊU CẦU TUYỂN DỤNG 

 
 

    Tp.HCM, ngày    tháng  năm 2021 

Khối/ Phòng ban: Công ty DataFirst   

Mục đích:    Mở rộng hoạt động kinh doanh     Thay thế NS nghỉ việc                        

    Thay đổi cơ cấu   Mục đích khác (ghi rõ):………………………... 

  Phát sinh ngoài định biên được duyệt nửa (đầu/ cuối) …… năm 2021 

STT 
Chức danh  

cần tuyển  

Số 
lượng  

cần 
tuyển  

Mức lương dự kiến  

(VNĐ/ tháng) 

Thời gian dự kiến 
tuyển dụng 

1 
Chuyên viên phát triển di động 

(Mobile Developer) 
02 Lương cạnh tranh Tháng 10/2021 

2 
 Kỹ sư thử nghiệm 

(Testing engineer) 
02 Lương cạnh tranh Tháng 10/2021 

3 
Quản lý sản phẩm kỹ thuật 

(Technical Product Manager) 
01 Lương cạnh tranh Tháng 10/2021 

4 
Lập trình viên UI/UX 

(UI/UX Designer) 
01 Lương cạnh tranh Tháng 10/2021 

5 

 Dữ liệu - kỹ sư AI 

(Data - AI engineer)/ Back-end 
developer 

03 Lương cạnh tranh Tháng 10/2021 

6 

Chuyên viên phát triển giao diện 
người dùng 

(Frontend Developer) 
02 Lương cạnh tranh Tháng 10/2021 

7 

Chuyên viên phát triển sản phẩm 

(Full-stack Developer)/ Back-end 
developer 

02 Lương cạnh tranh Tháng 10/2021 

8 
Chuyên viên cao cấp phân tích sản 
phẩm (Business Analyst) 01 Lương cạnh tranh Tháng 10/2021 

Mô tả công việc Tiêu chuẩn tuyển dụng 

1. CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN DI ĐỘNG 
(MOBILE DEVELOPER) 

- Phát triển code với chất lượng cao, theo qui 
chuẩn, cải tiến các UI hiện có và liên tục khám 
phá, đánh giá các tính năng mới cho nền tảng 
web để tối đa hóa hiệu quả phát triển.  

- Xây dựng code có thể sử dụng lại và các thư 
viện để thuận tiện cho việc sử dụng trong tương 
lai  

- Thu thập và xử lí các yêu cầu thiết kế và kĩ thuật  
- Tham gia vào quá trình phân tích và thiết kế hệ 

thống  
- Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để 

tối ưu hóa hiệu quả phát triển sản phẩm  

- Có kinh nghiệm phát triển các ứng dụng 
di động, iOS / Android / Windows, Flutter 
hoặc React Native  

- Có kinh nghiệm về các khía cạnh khác 
nhau trong vòng đời phát triển sản phẩm 
di động, bao gồm phát triển ứng dụng 
(cấu trúc ứng dụng, thiết bị và hệ điều 
hành API, gỡ lỗi, hiệu suất, bảo mật) và 
triển khai  

- Có chuyên môn về Javascript / Dart và có 
kinh nghiệm với các framework như 
React Native / Flutter.  

- Có kinh nghiệm trong các quy trình phát 
triển ứng dụng dành cho thiết bị di động, 
bao gồm việc sử dụng các công cụ như 
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- Đảm bảo sản phẩm làm ra cần phải chạy đúng 
nghiệp vụ và tốc độ xử lý cũng phải tối ưu cho 
lượng người dùng lớn  

- Hỗ trợ kỹ sư dữ liệu (data engineer) trong triển 
khai các sản phẩm dựa trên khoa học dữ liệu & 
trí tuệ nhân tạo  

- Báo cáo cho cấp trên trực tiếp về tình hình công 
việc & documentation đầy đủ, theo qui chuẩn 
cho sản phẩm 

Đi công tác:   Ngắn hạn   Dài hạn 

                      Thường xuyên  Thỉnh thoảng 

Làm việc:      Giờ HC      Theo ca 

Địa chỉ làm việc: 11 Huỳnh Tịnh Của, Phường Võ 
Thị Sáu, Quận 3, TPHCM 

 

TestFlight, cũng như gửi các bản dựng 
lên App Store và Google Play.  

- Có kinh nghiệm về đồng thời: Thread, 
Handler, AsyncTask, Kỹ thuật lập lịch và 
tối ưu hóa bộ nhớ.  

- Kỹ năng vững chắc về Memory 
Management, Caching, Lazy  

- Có kinh nghiệm trong các công nghệ Bảo 
mật Web và Phụ trợ là một điểm cộng.  

- Tích cực nghiên cứu và ứng dụng công 
nghệ mới.  

- Có trình độ tiếng Anh tốt. 

2. KỸ SƯ THỬ NGHIỆM (TESTING ENGINEER) 
- Lập kế hoạch các trường hợp thử nghiệm, 

thực hiện thử nghiệm, theo dõi lỗi cho các 
nhóm phát triển.  

- Xây dựng hệ thống test tự động và thủ công 
để thuận tiện cho việc sử dụng trong tương lai  

- Tham gia vào quá trình phân tích và thiết kế 
sản phẩm  

- Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để 
tối ưu hóa hiệu quả thử nghiệm sản phẩm  

- Đảm bảo sản phẩm làm ra cần phải chạy đúng 
nghiệp vụ và tốc độ xử lý cũng phải tối ưu cho 
lượng người dùng lớn  

- Hỗ trợ kỹ sư dữ liệu (data engineer) trong triển 
khai các sản phẩm dựa trên khoa học dữ liệu 
& trí tuệ nhân tạo  

- Báo cáo cho cấp trên trực tiếp về tình hình 
công việc & documentation đầy đủ, theo qui 
chuẩn cho sản phẩm 

Đi công tác:   Ngắn hạn   Dài hạn 

                      Thường xuyên  Thỉnh thoảng 

Làm việc:      Giờ HC      Theo ca 

Địa chỉ làm việc: 11 Huỳnh Tịnh Của, Phường Võ 
Thị Sáu, Quận 3, TPHCM 

 

- Có ít nhất 3 năm làm việc hiểu biết về 

phần mềm quản lý kiểm tra (ví dụ: Jira, 

qTest)  

- Kinh nghiệm lập trình bằng ít nhất một 

ngôn ngữ lập trình hiện đại như Python, 

Java, C++ hoặc C#  

- Kinh nghiệm thực tế trong công cụ Kiểm 

tra hiệu suất (ví dụ: Kiểm tra tải, kiểm tra 

căng thẳng, kiểm tra tăng đột biến), chẳng 

hạn như Jmeter  

- Quen thuộc với các công cụ kiểm tra tự 

động (ví dụ: Katalon) và các khuôn khổ 

cho ứng dụng máy khách-máy chủ  

- Có kinh nghiệm về Bảo mật web và các 

công nghệ Web / Di động được ưu tiên 

- Tích cực nghiên cứu và ứng dụng công 

nghệ mới. Kiến thức làm việc về phần 

mềm quản lý kiểm tra (ví dụ: Jira, qTest)  

- Kinh nghiệm lập trình bằng ít nhất một 

ngôn ngữ lập trình hiện đại như Python, 

Java, C++ hoặc C#  

- Kinh nghiệm thực tế trong công cụ Kiểm 

tra hiệu suất (ví dụ: Load test, stress test, 

spike test), chẳng hạn như Jmeter  

- Quen thuộc với các công cụ kiểm tra tự 

động (ví dụ: Katalon) và các khuôn khổ 

cho ứng dụng máy khách-máy chủ  

- Có kinh nghiệm về Bảo mật web và các 

công nghệ Web / Di động được ưu tiên 

- Tích cực nghiên cứu và ứng dụng công 

nghệ mới.  

- Có trình độ tiếng Anh tốt. 

3. QUẢN LÝ SẢN PHẨM KỸ THUẬT 
(TECHNICAL PRODUCT MANAGER) 

- Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, các sản phẩm 
và xu hướng mới trong lĩnh vực công việc.  

- Chuyển đổi từ ý tưởng sang MVP, chạy thử 
nghiệm và đo lường các chỉ số thành công.  

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm Quản lý 

sản phẩm / Chuyên viên phân tích kinh 

doanh công nghệ / Năng lực tương 

đương trong công ty dịch vụ tiêu dùng 

hoặc công nghệ B2C.  
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- Quản lý toàn bộ chu trình phát triển sản phẩm, 
bao gồm tạo giải pháp, ưu tiên các tính năng, 
xác định thông số kỹ thuật, phát triển nguyên 
mẫu, thử nghiệm, khởi chạy để cải tiến liên 
tục.  

- Chuẩn bị và sàng lọc các công việc tồn đọng 
một cách phù hợp. Đảm bảo rằng nhóm luôn 
có đủ số lượng nhiệm vụ được chuẩn bị trước 
để thực hiện.  

- Lập kế hoạch và ưu tiên các công việc tồn 
đọng và phát triển tính năng sản phẩm cho 
sản phẩm.  

- Đưa ra các yếu tố, tính năng, qui chuẩn nhằm 
đảm bảo công việc tập trung vào những nội 
dung đem lại giá trị tối đa phù hợp với chiến 
lược sản phẩm.  

- Cung cấp quản lý tồn đọng, lập kế hoạch lặp 
lại và xây dựng câu chuyện người dùng hoặc 
gói công việc.  

- Lập kế hoạch phát hành sản phẩm và đặt kỳ 
vọng cung cấp các chức năng mới. 
 

Đi công tác:   Ngắn hạn   Dài hạn 

                      Thường xuyên  Thỉnh thoảng 

Làm việc:      Giờ HC      Theo ca 

Địa chỉ làm việc: 11 Huỳnh Tịnh Của, Phường Võ 
Thị Sáu, Quận 3, TPHCM 

 

- Kỹ năng phân tích dữ liệu mạnh mẽ và 

khả năng tập trung cao độ vào việc thúc 

đẩy giá trị gia tăng. 

- Quen thuộc và/hoặc đam mê các công 

nghệ tiêu dùng mới nổi và có khả năng 

xác định các công nghệ có thể được áp 

dụng để giải quyết các vấn đề cụ thể của 

khách hàng.  

- Có sự thấu hiểu với nhiều đối tượng 

khách hàng và có thể chuyển các nhu cầu 

của khách hàng thành các yêu cầu và 

thông số kỹ thuật của sản phẩm. 

- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề 

nhạy bén.  

- Kỹ năng tổ chức, giao tiếp, thuyết trình và 

quản lý dự án tốt.  

- Ưu tiên kinh nghiệm trong phát triển phần 

mềm, thiết kế sản phẩm hoặc trải nghiệm 

người dùng (UI/UX).  

- Có kinh nghiệm về phát triển phần mềm 

và các hoạt động khác: DevOps, SecOps, 

Quản lý chất lượng và Kiểm thử. 

- Quen thuộc với ngăn xếp công nghệ đám 

mây, chẳng hạn như GCP / AWS / Azure 

là một điểm cộng.  

- Quen thuộc với các dự án AI là một lợi thế 

rất lớn.  

- Kinh nghiệm dự án thay đổi doanh nghiệp 

/ CNTT, tiếp xúc với cả phương pháp làm 

việc Agile và mô hình thác nước.  

- Các công cụ cộng tác, chẳng hạn như 

Sharepoint, Confluence, Jira…  

- Kỹ năng Microsoft Office nâng cao, đặc 

biệt là Excel và bổ trợ phân tích, Word, 

Powerpoint…  

- Tích cực nghiên cứu và ứng dụng công 

nghệ mới.  

- Có trình độ tiếng Anh tốt. 

4. LẬP TRÌNH VIÊN UI/UX (UI/UX DESIGNER) 
- Thiết kế UI / UX để triển khai các tính năng UI 

và cung cấp nhiều giải pháp cho nhu cầu thiết 
kế, trải nghiệm khách hàng.  

- Tham gia vào quá trình phân tích, thiết kế và 
kiểm định sản phẩm nhằm đảm bảo sản phẩm 
làm ra cần phải chạy đúng nghiệp vụ và trải 
nghiệm người dùng tốt  

- Hỗ trợ kỹ sư dữ liệu (data engineer) trong triển 
khai các sản phẩm dựa trên khoa học dữ liệu 
& trí tuệ nhân tạo  

- Báo cáo cho cấp trên trực tiếp về tình hình 
công việc & documentation đầy đủ, theo qui 
chuẩn cho sản phẩm 

Đi công tác:   Ngắn hạn   Dài hạn 

                      Thường xuyên  Thỉnh thoảng 

- Trải nghiệm thực tế với tư cách là Nhà 

thiết kế tương tác / Nhà thiết kế UX / Nhà 

thiết kế giao diện người dùng / Nhà thiết 

kế trực quan.  

- Hiểu biết hoặc Tương tác Thiết kế, khả 

năng sử dụng và thực hành kiến trúc 

thông tin.  

- Có kinh nghiệm thiết kế Web hoặc Ứng 

dụng di động. 

- Kiến thức về lý thuyết thiết kế trực quan 

(ví dụ: kiểu chữ, lý thuyết màu sắc, bố 

cục, hình tượng, v.v.)  
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Làm việc:      Giờ HC      Theo ca 

Địa chỉ làm việc: 11 Huỳnh Tịnh Của, Phường Võ 
Thị Sáu, Quận 3, TPHCM 

 

- Thành thạo các kỹ thuật thiết kế khác 

nhau như wireframing, phác thảo, tạo 

mẫu, phát triển UI.  

- Sử dụng thành thạo Sketch / Figma, 

Axure, Adobe Creative, Illustrator, 

InVision / Zeplin hoặc các công cụ có mục 

đích tương tự. 

- Kiến thức về các ràng buộc kỹ thuật với 

HTML5, CSS3, JS là một điểm cộng. 

- Có kinh nghiệm với thế giới của chu trình 

phát triển phần mềm.  

- Có bằng cấp trong lĩnh vực Thiết kế đồ 

họa hoặc trong một lĩnh vực liên quan. 

- Tích cực nghiên cứu và ứng dụng công 

nghệ mới.  

- Có trình độ tiếng Anh tốt. 

5. DỮ LIỆU - KỸ SƯ AI (DATA - AI ENGINEER) 
- Thiết kế, phát triển mới và duy trì / cải tiến các 

quy trình ETL hiện có trong Data Lake / Data 
Warehouse.  

- Phát triển và hỗ trợ các SQL procedures.  
- Giải quyết các vấn đề dữ liệu cùng với khách 

hàng khi lập kế hoạch và phát triển các giải 
pháp dữ liệu.  

- Làm việc với các đồng nghiệp trong các nhóm 
khác và/hoặc khách hàng để thu thập các yêu 
cầu dữ liệu và chuyển các yêu cầu này thành 
kế hoạch thực hiện, cung cấp các ước tính 
công việc kỹ thuật và phân tích nhiệm vụ.  

- Đề xuất các giải pháp mới và thực tiễn tốt nhất 
trong tương lai cho Data Lake / Data 
Warehouse và công nghệ liên quan.  

- Hỗ trợ đào tạo đồng nghiệp về các kỹ thuật 
thao tác, biến đổi và tự động hóa dữ liệu.  

- Duy trì tài liệu toàn diện để mô tả bất kỳ thay 
đổi nào đối với kho dữ liệu. Cung cấp thông tin 
và chuẩn bị các báo cáo, hướng dẫn và thủ 
tục có tính chất chiến lược hoặc kỹ thuật phức 
tạp.  

- Tham gia vào các ủy ban và nhóm làm việc 
nội bộ và bên ngoài khi thích hợp hoặc theo 
chỉ dẫn.  

- Chủ động thiết lập và thường xuyên tăng 
cường các mối quan hệ hiệu quả với các bên 
liên quan cấp cao, người dùng và các nhà 
cung cấp bên ngoài.  

- Quản lý mối quan hệ với các nhà cung cấp 
bên thứ ba về kho dữ liệu và các hệ thống liên 
quan.  

- Ủy quyền cho quản lý tuyến liên quan khi 
được yêu cầu.  
  

Đi công tác:   Ngắn hạn   Dài hạn 

                      Thường xuyên  Thỉnh thoảng 

Làm việc:      Giờ HC      Theo ca 

- Kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất 05 năm 

kinh nghiệm ở vị trí tương đương  

- Có kinh nghiệm với hệ điều hành Linux 

(Ubuntu).  

- Có kiến thức nền tảng về CNTT, hiểu biết 

vững chắc về OOP, kỹ năng viết mã tốt 

bằng Python / Golang.  

- Kinh nghiệm thực hành với phát triển 

back-end.  

- Kinh nghiệm với TensorFlow / PyTorch là 

một điểm cộng.  

- Quen thuộc với ngăn xếp giao thức (TCP 

/ IP) và Web socket .  

- Kinh nghiệm thực tế với (một trong) các 

lược đồ cơ sở dữ liệu (SQL / NoSQL / 

Spark / Hive).  

- Kinh nghiệm với dịch vụ đám mây: AWS / 

Azure / GCP.  

- Kinh nghiệm với TensorFlow Serving / 

PyTorch Model Serving.  

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm xây dựng 

data pipeline.  

- Có kinh nghiệm về kiến trúc truyền dữ liệu 

(Kafka, RabbitMQ,…).  

- Có kiến thức về hạ tầng và kiến trúc Big 

Data.  

- Tích cực nghiên cứu và ứng dụng công 

nghệ mới.  

- Có trình độ tiếng Anh tốt. 
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Địa chỉ làm việc: 11 Huỳnh Tịnh Của, Phường Võ 
Thị Sáu, Quận 3, TPHCM 

6. CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN GIAO DIỆN 
NGƯỜI DÙNG (FRONTEND DEVELOPER) 
 

- Phát triển code với chất lượng cao, theo qui 
chuẩn, cải tiến các UI hiện có và liên tục khám 
phá, đánh giá các tính năng mới cho nền tảng 
web để tối đa hóa hiệu quả phát triển. 

- Xây dựng code có thể sử dụng lại và các thư 
viện để thuận tiện cho việc sử dụng trong tương 
lai 

- Thu thập và xử lí các yêu cầu thiết kế và kĩ thuật 
- Tham gia vào quá trình phân tích và thiết kế hệ 

thống 
- Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để 

tối ưu hóa hiệu quả phát triển sản phẩm 
- Đảm bảo sản phẩm làm ra cần phải chạy đúng 

nghiệp vụ và tốc độ xử lý cũng phải tối ưu cho 
lượng người dùng lớn 

- Hỗ trợ kỹ sư dữ liệu (data engineer) trong triển 
khai các sản phẩm dựa trên khoa học dữ liệu & 
trí tuệ nhân tạo 

- Báo cáo cho cấp trên trực tiếp về tình hình công 
việc & documentation đầy đủ, theo qui chuẩn 
cho sản phẩm 
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- Kinh nghiệm đã được chứng minh khi làm 

việc và xây dựng ứng dụng web phức tạp, 

đáp ứng  

- Có kinh nghiệm với front-end framework 

như React / Angular, bao gồm phát triển 

ứng dụng (cấu trúc ứng dụng và API của 

trình duyệt, gỡ lỗi, hiệu suất, bảo mật) và 

triển khai  

- Có kinh nghiệm với các ngôn ngữ lập trình 

như HTML, HTML 5, CSS 3, XML và 

Javascript.  

- Có chuyên môn về Javascript.  

- Có chuyên môn về Quản lý Trạng thái 

Web như API Redux / Context.  

- Kỹ năng vững chắc về Memory 

Management, Caching, Lazy...  

- Có kinh nghiệm trong các công nghệ Bảo 

mật Web và back-end là một điểm cộng.  

- Tích cực nghiên cứu và ứng dụng công 

nghệ mới.  

- Có trình độ tiếng Anh tốt. 

7. CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM 
(FULL-STACK DEVELOPER) 

- Tham gia vào toàn bộ vòng đời của ứng dụng, 

tập trung và coding và debug các dự án 

website và hệ thống 

- Viết API kết nối giữa các hệ thống, và phục vụ 

trao đổi dữ liệu với mobile & front-end 

- Xây dựng code có thể sử dụng lại và các thư 

viện để thuận tiện cho việc sử dụng trong 

tương lai 

- Thu thập và xử lí các yêu cầu thiết kế và kĩ 

thuật 

- Tham gia vào quá trình phân tích và thiết kế 

hệ thống  

- Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để 

tối ưu hóa hiệu quả phát triển sản phẩm  

- Đảm bảo sản phẩm làm ra cần phải chạy đúng 

nghiệp vụ và tốc độ xử lý cũng phải tối ưu cho 

lượng người dùng lớn  

- Kinh nghiệm làm việc & hiểu chi tiết các 

hệ thống phụ trợ, kiến trúc và xây dựng vi 

mô các dịch vụ có thể cung cấp một lượng 

lớn người dùng. 

- Kinh nghiệm đã được chứng minh về 

Thuật toán, Cấu trúc dữ liệu và Tối ưu 

hóa. 

- Kinh nghiệm đã được chứng minh về kỹ 

năng DevOps và mạng máy tính  

- Kinh nghiệm đã được chứng minh về vận 

hành / cấu trúc Cơ sở dữ liệu (SQL và 

noSQL), Lưu trữ, Phân tích Hệ thống, 

Cân bằng tải, ... 

- Có chuyên môn về các công nghệ và 

khuôn khổ Dịch vụ Web như FastAPI, 

Node.js hoặc Golang 

- Có kinh nghiệm về điều chỉnh hiệu suất 

của Máy chủ Web, xử lý đồng thời lớn và 

cơ chế bộ nhớ đệm  
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- Hỗ trợ kỹ sư dữ liệu (data engineer) trong triển 

khai các sản phẩm dựa trên khoa học dữ liệu 

& trí tuệ nhân tạo  

- Báo cáo cho cấp trên trực tiếp về tình hình 

công việc & documentation đầy đủ, theo qui 

chuẩn cho sản phẩm  
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- Ưu tiên có kinh nghiệm về Web Security 

v Frontend 

- Có kinh nghiệm về dịch vụ đám mây: 

AWS / Azure / GCP 

- Kinh nghiệm trong Message Queue 

Framewor: Kafka / RabbitMQ / MQTT / 

Pulsar là một điểm cộng 
- Có kinh nghiệm trong các khía cạnh khác 

nhau của vòng đời React, bao gồm cả 

phát triển ứng dụng (cấu trúc ứng dụng và 

API của trình duyệt, gỡ lỗi, hiệu suất, bảo 

mật) và triển khai 
- Có kinh nghiệm với các ngôn ngữ lập trình 

như HTML, HTML 5, CSS 3, XML và 

Javascript. 
- Có chuyên môn về Javascript và có kinh 

nghiệm với các web framework như 

React. 
- Có chuyên môn về Quản lý Trạng thái 

Web như API Redux / Context 
- Kỹ năng vững chắc về kỹ thuật tối ưu hóa 

Quản lý bộ nhớ, Bộ nhớ đệm.  
- Có kinh nghiệm trong các công nghệ Bảo 

mật Web và Phụ trợ là một điểm cộng. 
- Tích cực nghiên cứu và ứng dụng công 

nghệ mới. 

- Có trình độ tiếng Anh tốt. 

8. CHUYÊN VIÊN CAO CẤP PHÂN TÍCH SẢN 

PHẨM (BUSINESS ANALYST) 

- Xác định và quản lý các chỉ số chính, phát triển 

các báo cáo và trang tổng quan về hiệu suất. 
- Trình bày đến nhóm nội bộ và các bên liên quan 

về quá trình phát triển sản phẩm cùng các 

khuyến nghị hành động. 
- Tiến hành phân tích chuyên sâu với lượng lớn 

dữ liệu nhằm nắm bắt thông tin chi tiết / xu 

hướng / cơ hội mà dữ liệu đó kể. 
- Phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp trong thiết 

kế giao diện, trải nghiệm và khả năng sử dụng 

của sản phẩm, cung cấp đầu vào và xác minh 

kết quả. 
- Hỗ trợ cấp trên trong báo cáo mô tả sản phẩm 

và trình bày với đối tác  
- Tham gia kiểm định sản phẩm và bảo đảm sản 

phẩm công nghệ đáp ứng được mục tiêu kinh 

doanh  
- Báo cáo cho cấp trên trực tiếp về tình hình công 

việc & documentation đầy đủ, theo qui chuẩn 

cho sản phẩm  

- Có suy nghĩ và khả năng quan sát chi tiết tốt 

các vấn đề về hành vi của người dùng và 

các nhu cầu tiềm ẩn.  
- Tư duy phản biện và logic với kỹ năng phân 

tích.  
- Tốt trong việc truy vấn cơ sở dữ liệu quan 

hệ bằng cách sử dụng, ví dụ: SQL, Postgre.  
- Có kinh nghiệm trong các nền tảng trực 

quan hóa dữ liệu (ví dụ: Power BI, Tableau). 
- Có kinh nghiệm với Python hoặc R là một lợi 

thế rất lớn. 
- Kinh nghiệm đáng kể về phân tích quy trình 

kinh doanh và đề xuất các thay đổi / cải tiến. 
- Kinh nghiệm đáng kể trong việc quản lý các 

bên liên quan, giao tiếp bằng phương pháp 

thích hợp. 
- Kinh nghiệm dự án thay đổi doanh nghiệp / 

CNTT, tiếp xúc với cả phương pháp Agile và 

kiểu thác nước. 
- Kiến thức về các luồng dữ liệu, ký hiệu lập 

bản đồ quy trình kinh doanh và phân tích 

(các công cụ và phương pháp luận liên quan 

mở rộng được liên kết). 
- Các công cụ cộng tác, chẳng hạn như 

Sharepoint, Confluence, Jira...  
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- Các kỹ năng nâng cao của Microsoft Office, 

đặc biệt là Excel và bổ trợ phân tích, Word, 

Powerpoint...  
- Khả năng làm việc hiệu quả với các kỹ sư 

dữ liệu và nhà khoa học dữ liệu để khai thác 

các nguồn dữ liệu chính xác một cách hiệu 

quả và chính xác.  
- Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói / văn bản và 

trình bày dữ liệu mạnh mẽ, bao gồm khả 

năng giao tiếp với cả nhóm kinh doanh và kỹ 

thuật.  
- Tích cực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ 

mới. 

- Có trình độ tiếng Anh tốt. 

9. BACKEND DEVELOPER 
- Tham gia vào toàn bộ vòng đời của ứng dụng, 

tập trung và coding và debug các dự án website 

và hệ thống 

- Viết API kết nối giữa các hệ thống, và phục vụ 

trao đổi dữ liệu với mobile & front-end 

- Xây dựng code có thể sử dụng lại và các thư 

viện để thuận tiện cho việc sử dụng trong tương 

lai 

- Thu thập và xử lí các yêu cầu thiết kế và kĩ thuật 

- Tham gia vào quá trình phân tích và thiết kế hệ 

thống  

- Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để 

tối ưu hóa hiệu quả phát triển sản phẩm  

- Đảm bảo sản phẩm làm ra cần phải chạy đúng 

nghiệp vụ và tốc độ xử lý cũng phải tối ưu cho 

lượng người dùng lớn  

- Hỗ trợ kỹ sư dữ liệu (data engineer) trong triển 

khai các sản phẩm dựa trên khoa học dữ liệu & 

trí tuệ nhân tạo  

- Báo cáo cho cấp trên trực tiếp về tình hình công 
việc & documentation đầy đủ, theo qui chuẩn 
cho sản phẩm   
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- Kinh nghiệm làm việc & hiểu chi tiết các 

hệ thống phụ trợ, kiến trúc và xây dựng vi 

mô 

- các dịch vụ có thể cung cấp một lượng lớn 

người dùng. 

- Kinh nghiệm đã được chứng minh về 

Thuật toán, Cấu trúc dữ liệu và Tối ưu 

hóa. 

- Kinh nghiệm đã được chứng minh về kỹ 

năng DevOps và mạng máy tính  

- Kinh nghiệm đã được chứng minh về vận 

hành / cấu trúc Cơ sở dữ liệu (SQL và 

noSQL), Lưu trữ, Phân tích Hệ thống, 

Cân bằng tải, ... 

- Có chuyên môn về các công nghệ và 

khuôn khổ Dịch vụ Web như FastAPI, 

Node.js hoặc Golang 

- Có kinh nghiệm về điều chỉnh hiệu suất 

của Máy chủ Web, xử lý đồng thời lớn và 

cơ chế bộ nhớ đệm  

- Ưu tiên có kinh nghiệm về Web Security 

v Frontend 

- Có kinh nghiệm về dịch vụ đám mây: 

AWS / Azure / GCP 

- Kinh nghiệm trong Message Queue 

Framewor: Kafka / RabbitMQ / MQTT / 

Pulsar là một điểm cộng 

- Tích cực nghiên cứu và ứng dụng công 

nghệ mới. 

- Có trình độ tiếng Anh tốt. 

 


