THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2020
GIỚI THIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG:
Edison Hcm bắt nguồn từ Công ty CP Edison Nhật Bản với kinh nghiệm 22 năm hoạt động
trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ CNTT toàn diện.Trải qua gần 4 năm hình thành và sự phát
triển đi lên qui mô công ty từ 10 CBNV hiện nay đã lên đến 20 CBNV và sắp tới sẽ phát triển
mở rộng hơn nữa.

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:
Lập Trình Viên C#
Số lượng: 3 người
Mô tả công việc:
- Tham gia các dự án phát triển phần mềm trên nền tảng asp.net cho thị trường Nhật Bản
- Ngôn ngữ: C#, Java, outsource customize bằng C#
- Phát triển sản phẩm theo bản thiết kế
- Lập trình và tích hợp
- Xem xét code và thực hiện Unit test
- Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến lập trình

Yêu cầu:



Nắm vững và chuyên sâu về các ngôn ngữ lập trình: C#, Sql server ,Java
Có khả năng design, lập trình, kinh nghiệm khoảng 1 năm tham gia các dự án sử dụng
ngôn ngữ ở trên




Khả năng tìm kiếm thông tin, giải pháp trên mạng tốt
Có kiến thức về CSDL: MySQL
Có khả năng nghiên cứu, có tính thần chủ động và trách nhiệm cao trong công việc,
giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

Quyền lợi:
- Được đào tạo phát triển nâng cao kỹ năng, kiến thức cần thiết theo yêu cầu của dự án.
-Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng, thoải mái, hỗ trợ tối đa
các công cụ làm việc.
- Cơ cơ hội qua nhật làm việc
- Review lương hàng năm
- Chuyến du lịch Nhật Bản (cho nhân viên có từ 3 năm gắn bó với công ty)
-Thưởng 10% - 100% mức lương ngoài lương tháng 13 theo lợi nhuận của công ty. thưởng
thâm niên.
-Áp dụng tất cả các chế độ, chính sách theo pháp luật lao động hiện hành
Lương: từ 10 triệu- 20 triệu Thỏa thuận khi phỏng vấn
Hồ sơ:
- Thư dự tuyển, CV (tiếng Anh + tiếng Việt)
- Sơ yếu lí lịch có dán ảnh 4x6 (không quá 06 tháng)
- Bản sao giấy khai sinh, các văn bằng, chứng chỉ.
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