Công ty TNHH Tiến Bộ Sài Gòn
Địa chỉ: 77 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: (028) 66 797 357

I.

Vị trí tuyển dụng:
Chức danh

:

Lập trình Web (Front-end) (Angular)

Số lượng

:

05

II.
Mô tả công việc:
 Xây dựng UX/UI.
 Xử lý nghiệp vụ tương tác người dung client, services
 Lập trình website, web application.
 Tham gia vào quá trình phân tích, thiết kế, nâng cấp và phát triển hệ thống.
 Góp ý cho designer chỉnh sửa lại giao diện để đảm bảo các tính năng logic
 Tham gia nghiên cứu, tìm hiểu/cập nhật và đề xuất các vấn đề liên quan đến việc duy trì/xây
dựng/phát triển phần mềm.
 Tham gia xây dựng tài liệu phát triển, nâng cấp, tối ưu, sửa lỗi …
 Tham gia với đội ngũ kỹ thuật để giải quyết các vấn đề kỹ thuật chung, phức tạp.
 Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của bộ phận quản lý hoặc Ban Giám đốc.
III.

Yêu cầu công việc:

1. Yêu cầu chuyên môn:
 Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hoặc tương đương chuyên ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ
phần mềm, Khoa học máy tính.
 Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương tự.
2. Yêu cầu kỹ năng:
 Thành thạo các kỹ thuật lập trình Website: HTML / HTML5, CSS / CSS3,..
 Thành thạo angular 9 hoặc cao hơn.
 Thành thạo Angular CLI
 Hiểu biết JSON, XML, REST API, HTTP, Observable
 Hiểu biết về JWT (Json WebToken)
 Có hiểu biết về RxJs và vận dụng các operator vào các dự án thực tế
 Có kinh nghiệm trong việc sử dụng các UI: NgxBootstrap, Ant design for Angular, Kendo UI
 Có kinh nghiệm kết nối với web service, web api…
 Có khả năng làm việc theo nhóm, có trách nhiệm cao, óc sáng tạo và chăm chỉ.
 Nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc
 Năng động, cầu tiến, sáng tạo, chủ động trong công việc.
 Biết và sử dụng được GIT là một lợi thế
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IV.

Quyền lợi

1. Quyền lợi chung
 Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện.
 Được tạo thuận lợi về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công việc.
 Đồng nghiệp vui vẻ, nhiệt tình và luôn luôn hỗ trợ mọi lúc mọi nơi.
 Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước hiện hành.


Tháng lương thứ 13, thưởng hoàn thành đúng tiến độ dự án…

 Xét tăng lương 1 năm 1 lần.
 Du lịch hè.
2. Mức lương
 Tối thiểu 500$.
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