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Vị trí tuyển dụng

Yêu cầu công việc

Phúc lợi

Công ty chúng tôi – CÔNG TY TNHH CITYNOW hoạt động trong lĩnh vực CNTT với các đối tác là khách 
hàng nước ngoài như Nhật Bản, hiện đang có nhu cầu tuyển số lượng lớn các bạn sinh viên năm cuối hoặc 
mới ra trường để tham gia vào các khoá đào tạo trước khi vào các dự án thực tế của công ty. Công việc cụ thể 
của các bạn như sau:

Tham gia dự án thực tế và nhận task từ Leader hay Manager trong các dự án của khách hàng nước ngoài, 
và có cơ hội học hỏi từ các chuyên gia / lập trình viên giỏi, nhiều năm kinh nghiệm.

Tiến hành viết code và thực hiện Unit Test để đảm bảo chất lượng của code mình làm ra

Trao đổi thông tin về dự án thông qua các công cụ Slack, Skype, Trello hoặc các công cụ làm việc khác

Được đào tạo chuyên môn và qui trình phát triển dự án cho nhân viên mới.

Sinh viên mới tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp các chuyên ngành công nghệ thông tin, khoa học máy tính 
hoặc tương đương
Có kiến thức nền tảng tốt và thành thạo một trong các ngôn ngữ lập trình Java, PHP, Ruby on Rails.
Nắm vững phương pháp phân tích thiết kế, lập trình hướng đối tượng và các design pattern
Có tư duy logic tốt, khả năng tự nghiên cứu và giải quyết vấn đề độc lập hoặc theo nhóm
Sẵn sàng chấp nhận thử thách và chịu áp lực công việc tốt
Làm việc toàn thời gian cố định
Ưu tiên: Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật thành thạo

Môi trường làm việc toàn cầu, văn hóa đa quốc gia, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và khuyến khích 
trí sáng tạo của nhân viên. Công ty có nhiều hoạt động như bình chọn MVP theo tháng/quý, team building 
mỗi tháng, tổ chức sinh nhật chung cho nhân viên, du lịch hàng năm…
Công việc luôn đòi hỏi nhân viên phải tư duy tự học, nghiên cứu và vận dụng các công nghệ tiên tiến trên 
thị trường.
Xét duyệt lương 6 tháng/lần.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước.


