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Tel: 04 6269 1686
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CÔNG TY CỔ PHẦN HIWORLD TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH VIÊN THÁNG 06/2015
Freshmen recruitment, June 2015
1. Mục đích tuyển dụng:
Công ty cổ phần hiworld, hoạt động trong lĩnh vực offshore/outsourcing với thị trường Nhật Bản trong gần 10 năm qua. Trong 02 năm 2015,
2016, công ty đã ký hợp đồng hợp tác triển khai các dự án nghiên cứu & phát triển với các Công ty thuộc các ventures trong Đại Học Tokyo, Đại Học
Keio, và các Doanh nghiệp khác của Nhật bản về các lĩnh vực:
- Machine learning
- Big-data engine development
- Ứng dụng media
- Các bài toán web-promotion/ ad-management/ ad promotion/ ad analysis
- Natural language processing
- Japanese text processing
2. Phương châm triển khai & quản lý dự án:
“Best team + moving fast”, chúng tôi tuyển chọn những người giỏi để cùng triển khai nghiên cứu và phát triển, chạy thử các bài toán theo mô hình agile
scrum và moving-fast (học nhanh, xác định bài toán nhanh, phát triển prototyping nhanh, validate thị trường/khách hành nhanh).
3. Chi tiết tuyển dụng:
3.1 Vị trí: Lập trình viên mới ra trường
3.2 Nơi làm việc: Văn phòng công ty cổ phần Hiworld tại tầng 3 tòa nhà Hoàng Ngọc, Ngõ 72 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
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3.3 Thời gian làm việc:
Thời gian làm việc tại công ty là 44 giờ/tuần, cụ thể như sau:
Thứ 2 – thứ 6:
Sáng : từ 08h – 12h
Chiều: từ 13h00’ – 17h00’
Trong tháng làm 2 thứ 7 và nghỉ 2 thứ 7
3.4. Chế độ đãi ngộ :
- Mức lương khởi điểm cho lập trình viên mới từ 8,000,000VNĐ tùy theo năng lực được đánh giá khi phỏng vấn (Thử việc hưởng 85%
lương chính thức).
- Xét tăng lương hàng năm theo năng lực và hiệu quả công việc
- Thưởng dự án
- Cơ hội làm việc và công tác tại Nhật Bản
-

Các chế độ bảo hiểm theo luật lao động

- Nhiều hoạt động giải trí sau giờ làm việc như: Bóng bàn, bóng đá, giải game, tổ chức sinh nhật cho CBNV, team building…
-

Được đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm

3.5 Chi tiết số lượng và mô tả các vị trí cần tuyển :
- Lập trình viên iOS: 02
- Lập trình viên android: 02
- Lập trình viên PHP: 05
- Lập trình viên Ruby: 05
Vị trí
Lập trình viên IOS
(SL: 02 người)
hiworld.com.vn

Yêu cầu
a. Yêu cầu cơ bản.
+ Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong phát triển ứng dụng trên IOS (chấp nhận kinh nghiệm thực tập hoặc
làm bài tập lớn ở trường).
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- Có kinh nghiệm lập trình với ngôn ngữ Objective -C , C/C++
- Có kiến thức cơ bản về SQLite, JSON, XML.
- Kiến thức cơ bản về Linux hoặc MAC OS X.
b. Kỹ năng mềm
- Khả năng giao tiếp, làm việc theo nhóm khi triển khai dự án
- Đam mê công việc lập trình, mong muốn gắn bó lâu dài với công ty
- Độc lập nghiên cứu và giải quyết các vấn đề về công nghệ, giải thuật, Có tinh thần học hỏi
- Có tham vọng, năng động, chủ động trong công việc
Được đào tạo kỹ năng nâng cao
Trong tương lai, có thể:
- Quản lý nhóm (ít nhất 5-7 developers, 2 QAs), quản lý kế hoạch, quản lý tiến độ.
- kỹ năng động viên, tạo động lực cho các thành viên trong nhóm, có tham vọng, năng động, chủ động trong
công việc
- Kinh nghiệm triển khai dự án độc lập
- Giao tiếp và đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.
a. Yêu cầu cơ bản.
- Có kinh nghiệm lập trình với ngôn ngữ Java, C/C++
- Có kinh nghiệm làm việc với Android NDK.
- Có kiến thức cơ bản về SQLite, JSON, XML.
- Kiến thức cơ bản về Linux hoặc MAC OS X.
b. Kỹ năng mềm
Lập trình viên Android
(SL: 02 người)
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- Khả năng giao tiếp, làm việc theo nhóm khi triển khai dự án
- Đam mê công việc lập trình, mong muốn gắn bó lâu dài với công ty
- Độc lập nghiên cứu và giải quyết các vấn đề về công nghệ, giải thuật, Có tinh thần học hỏi
- Có tham vọng, năng động, chủ động trong công việc
Được đào tạo kỹ năng nâng cao
Trong tương lai, có thể:
- Quản lý nhóm (ít nhất 5-7 developers, 2 QAs), quản lý kế hoạch, quản lý tiến độ.
- Kỹ năng động viên, tạo động lực cho các thành viên trong nhóm, có tham vọng, năng động, chủ động trong
công việc
- Kinh nghiệm triển khai dự án độc lập
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- Giao tiếp và đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.
a. Yêu cầu cơ bản.
+ Có từ ít nhất 01 năm trở lên kinh nghiệm lập trình với ngôn ngữ PHP (chấp nhận kinh nghiệm thực tập
hoặc làm bài tập lớn ở trường).
+ Có từ 1 năm trở lên: Kinh nghiệm phát triển ứng dụng web
+ Có từ 1 năm trở lên Kinh nghiệm quản lý
- Thành thạo HTML, CSS, J-query, ajax..
- Có thể sử dụng các framework CakePHP hoặc một framework khác.
- Có kiến thức cơ bản về Linux
Lập trình viên PHP
(SL: 05 người)

b. Kỹ năng mềm
- Khả năng giao tiếp, làm việc theo nhóm khi triển khai dự án
- Đam mê công việc lập trình, mong muốn gắn bó lâu dài với công ty
- Độc lập nghiên cứu và giải quyết các vấn đề về công nghệ, giải thuật, Có tinh thần học hỏi
- Có tham vọng, năng động, chủ động trong công việc
Được đào tạo kỹ năng nâng cao
Trong tương lai, có thể:
- Quản lý nhóm (ít nhất 5-7 developers, 2 QAs), quản lý kế hoạch, quản lý tiến độ.
- Kỹ năng động viên, tạo động lực cho các thành viên trong nhóm, có tham vọng, năng động, chủ động trong
công việc
- Kinh nghiệm triển khai dự án độc lập
- Giao tiếp và đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.
a. Yêu cầu cơ bản:
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm lập trình, phát triển phần mềm với ngôn ngữ Ruby (Hoặc được đào tạo qua
các khóa cơ bản về lập trình với Ruby) .
- Có kinh nghiệm về Linux/Ubuntu.

Lập trình viên Ruby
(SL: 05 người)

- Có kinh nghiệm lập trình Web: HTML5, CSS3, jQuery, Boostrap
- Có kinh nghiệm một trong số các công nghệ lập trình Web server như PHP, ưu tiên công nghệ Ruby on
Rails.
- Ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng công cụ hỗ trợ phát triển phần mềm: Git, SVN, etc.
- Ưu tiên có kiến thức về công nghệ Ruby On Rails: Rails(3.x, 4.x), sử dụng các thư viện Gem mở rộng như
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Rspec, Devise, Paperclip ; về Agile/Scrum, Test Driven Development (TDD).
- Ưu tiên có kiến thức cài đặt hệ thống Web server trên môi trường Unix/Linux, Delicated Server, AWS,
Heroku, etc.
Lưu ý: chấp nhận các bạn có kinh nghiệm thực tập hoặc làm bài tập lớn ở trường
b. Kỹ năng mềm
- Khả năng giao tiếp, làm việc theo nhóm khi triển khai dự án
- Đam mê công việc lập trình, mong muốn gắn bó lâu dài với công ty
- Độc lập nghiên cứu và giải quyết các vấn đề về công nghệ, giải thuật, Có tinh thần học hỏi
- Có tham vọng, năng động, chủ động trong công việc
Được đào tạo kỹ năng nâng cao
Trong tương lai, có thể:
- Quản lý nhóm (ít nhất 5-7 developers, 2 QAs), quản lý kế hoạch, quản lý tiến độ.
- Kỹ năng động viên, tạo động lực cho các thành viên trong nhóm, có tham vọng, năng động, chủ động trong
công việc
- Kinh nghiệm triển khai dự án độc lập
- Giao tiếp và đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.
4. Hạn nộp hồ sơ : Đến hết ngày 30/06/2015
5. Hồ sơ yêu cầu:
- Source-code mẫu do chính ứng viên từng viết (chấp nhận source-code bài tập lớn)
- Điền thông tin CV theo mẫu tự có, ghi rõ vị trí ứng tuyển và gửi về hộp thư: hr@hiworld.com.vn
Truy cập:
Website: http://hiworld.com.vn
Hoặc
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Hiworld-Company
Hoặc https://www.facebook.com/groups/hiworldjsc
để cập nhật thông tin các hoạt động và chi tiết về các vị trí đang tuyển dụng
LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN:
Ms Huyền – phụ trách tuyển dụng (Tel: 04 626 91 686/ 0963 038 091)
hiworld.com.vn
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Công ty cổ phần Hiworld
Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà Hoàng Ngọc, ngõ 72 Trần Thái Tông, Cầu giấy, Hà Nội
Skype: Ms Huyền (huyendinh.doong)
Email: huyendt@hiworld.com.vn
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