
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỆN ÍCH THÔNG MINH 

Địa chỉ: 112 đường số 27, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh. 

Hotline: 0368.963.354 – Mail: iky.hcns@gmail.com – Website: www.iky.vn 

TUYỂN NHÂN SỰ 
Vị trí tuyển dụng: Nhân Viên WEBSITE DEVELOPER 

Số lượng: 2 nhân viên 

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

 

 Phân tích yêu cầu, thiết kế, phát triển Website giám sát định vị cho hộp đen ô tô. 

 Lập trình các yêu cầu xây dựng, nâng cấp liên quan đến phần Web, bao gồm lập 

trình và sửa lỗi sau kiểm thử, xây dựng tài liệu cài đặt hoặc triển khai. 

 Tối ưu code, database để nâng cao hiệu năng, chất lượng hệ thống. 

 Nghiên cứu các công nghệ, kỹ thuật mới để áp dụng vào phát triển website. 

 Các công tác khác theo điều phối cấp trên. 

2. YÊU CẦU 

 Tốt nghiệp ĐH ngành Công nghệ Thông tin  

 Kinh nghiệm trên 1 năm 

 Kỹ năng lập trình tốt với ngôn ngữ PHP, Java, C++/C#. 

 Có kinh nghiệm làm việc với các hệ quản trị CSDL: MongoDB, Oracle. 

 Có kiến thức về Front-End: HTML, CSS, Javascript, Jquery, NodeJS, ReactJS. 

 Khả năng tư duy tốt, nắm bắt công nghệ mới nhanh. 

 Làm việc theo nhóm và độc lập. 

3. QUYỀN LỢI 

 Thời gian làm việc: 08h/ngày từ thứ 2 – đến thứ 7 

 Thu nhập: 12 -18 triệu + thưởng 

 Thưởng vào các dịp Lễ - Tết. 

 Được tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN,... Theo luật định, các phúc lợi khác 

do Công ty quy định (sau khi ký hợp đồng chính thức). 

 Phụ cấp cơm trưa 

Ứng viên quan tâm công việc gửi hồ sơ về mail: iky.hcns@gmail.com 

Hotline PNS: 0368.963.354 (Ms.Oanh) 

 

 

 

Tp. HCM ngày 13 tháng 11 năm 2021 
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