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Vị trí: Android, IOS, PHP, ROR

B

ạn là sinh viên mới hoặc sắp tốt nghiệp? Bạn đang tìm kiếm một công việc để xây dựng
nghề nghiệp tương lai? Bạn có quyết tâm và đam mê viết những giấc mơ công nghệ?
Bạn muốn phát triển chuyên môn và trở thành chuyên gia trong lĩnh vực CNTT ở

một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, luôn hướng đến đổi mới?
Hiểu được mong muốn đó của bạn, tháng 6 này, Chúng tôi khởi động chương trình tuyển dụng
“HIWORLD FRESHER DEVELOPER 2016” – Chương trình tuyển dụng & đào tạo nhằm
phát hiện ra những tài năng trẻ, ham học hỏi, sáng tạo, có kiến thức chuyên môn cao để trở thành
những lập trình viên giỏi và mang đến cho bạn cơ hội để bắt đầu một sự nghiệp bền vững tại
Hiworld JSC. Với kinh nghiệm gần 10 năm hoạt động trong lĩnh vực offshore/outsourcing với thị
trường Nhật Bản. Chúng tôi tự hào luôn đem đến cho khách hàng sự tin tưởng và hài lòng trong
từng sản phẩm, dịch vụ cung cấp.
Bạn có cùng đam mê và quyết tâm như chúng tôi? Hãy gia nhập đội ngũ tài năng trẻ chương trình
Hiworld Fresher developer 2016 tại các vị trí sau:
 Lập trình Android
 Lập trình IOS
 Lập trình PHP
 Lập trình Ruby on rails
Số lượng tuyển: 12 người
Mã công việc: FRESHER
Ngày hết hạn: 01/07/2016
Địa điểm làm việc: Tầng 3 tòa nhà Hoàng Ngọc, ngõ 72 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
1/ Cơ hội của bạn:
- Trở thành nhân viên chính thức sau 2 tháng thử việc với mức lương chính (từ 8,000,000 –
10,000,000đ) + lương hiệu quả;
- Xét tăng lương hàng năm theo năng lực và hiệu quả công việc
- Cơ hội làm việc và công tác tại Nhật Bản
- Được huấn luyện, đào tạo chuyên sâu và làm việc dưới sự hướng dẫn của các trưởng bộ phận.
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- Được tham gia vào các dự án thực tế để có thể học hỏi và tích lũy kinh nghiệm chuyên môn tại
Hiworld
- Được định hướng nghề nghiệp rõ ràng
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp với nhiều hoạt động như: Bóng
bàn, bóng đá, giải game, tổ chức sinh nhật cho CBNV, team building…
- Được đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm
- Du lịch: mỗi năm một lần
2/ Thời gian nhận việc: Ứng viên trúng tuyển sẽ bắt đầu làm việc ngay
3/ Đối tượng tham dự:
- Sinh viên các trường đại học chuyên ngành CNTT, Toán tin hoặc điện tử viễn thông: năm cuối,
mới tốt nghiệp hoặc có ít hơn 01 năm kinh nghiệm làm việc tính đến thời điểm ứng tuyển
chương trình;
4/ Mô tả công việc:
- Ứng viên đạt kết quả sau khi phỏng vấn sẽ tham gia khóa đào tạo chuyên sâu của công ty trong
thời gian 2 tháng thử việc.
- Lập trình ứng dụng, hệ thống
- Xem xét Code và thử nghiệm phần mềm
- Báo cáo công việc hàng ngày cho quản lý trực tiếp.
5/ Yêu cầu:
5.1 Yêu cầu chung:
- Khá về thuật toán, cơ sở dữ liệu;
- Khả năng tự học tốt, tư duy tốt, chịu được áp lực công việc cao;
- Khả năng làm việc theo nhóm tốt;
- Kiên trì và dễ thích nghi với các thay đổi;
- Có khả năng ảnh hưởng, lãnh đạo bản thân và người khác;
- Tiếng Anh căn bản (đọc/viết)
5.2 Yêu cầu chuyên môn:
a) Đối với vị trí lập trình Android:
- Có kinh nghiệm lập trình với ngôn ngữ C/C++, JAVA
- Có kiến thức cơ bản về SQLite, JSON, XML.
- Kiến thức cơ bản về Linux hoặc MAC OS X.
- Nắm vững mô hình MVC
- Hiểu hoặc đã từng viết ứng dụng/ bài tập cho mô hình client-server
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- Biết sử dụng trình quản lý source code như git, svn…
- Biết sử dụng hiệu quả Google, StackOverflow… để tìm kiếm giải pháp cho vấn đề
b) Đối với vị trí lập trình IOS:
- Có kinh nghiệm lập trình với ngôn ngữ Objective -C , C/C++, swift
- Có kiến thức cơ bản về SQLite, JSON, XML.
- Kiến thức cơ bản về Linux hoặc MAC OS X.
- Nắm vững mô hình MVC
- Hiểu hoặc đã từng viết ứng dụng/ bài tập cho mô hình client-server
- Biết sử dụng trình quản lý source code như git, svn…
- Biết sử dụng hiệu quả Google, StackOverflow… để tìm kiếm giải pháp cho vấn đề
c) Đối với vị trí lập trình PHP:
- Có kinh nghiệm lập trình với ngôn ngữ PHP
-

Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng web

-

Thành thạo HTML, CSS, J-query, ajax..

-

Có thể sử dụng thành thạo framework: Symfony, từng làm CakePHP và EC-Cube là lợi thế.

-

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ: Git, SVN, Redmine.

-

Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc với server Linux.

d) Đối với vị trí lập trình ROR:
- Có kiến thức về công nghệ Ruby On Rails: Rails (3.x, 4.x), sử dụng các thư viện Gem mở rộng
như Rspec, Devise, Paperclip, etc…
- Hiểu biết 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.
- Có kinh nghiệm lập trình, phát triển phần mềm với Ruby On Rails.
- Có kinh nghiệm lập trình Web: HTML5, CSS3, jQuery, Boostrap
6/ Cách thức ứng tuyển:
Bạn gửi CV (theo mẫu Hiworld download tại http://hiworld.com.vn/) + source code mẫu (tự viết
– chấp nhận source code bài tập lớn) về địa chỉ email: hr@hiworld.com.vn
Lưu ý: Tiêu đề email ghi rõ:“HWFRESHER_Vị trí ứng tuyển_Họ và tên”
Ví dụ: HWFRESHER_ANDROID_Nguyễn Văn A
7/ Liên hệ:
Phụ trách nhân sự: Huyền
Phone: 04 626 91 686/ 0963 038 091
Skype: huyendinh.doong
Email: huyendt@hiworld.com.vn
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