
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm Thiều Quang (SERENCO)

Trụ sở chính: Lầu 4 tòa nhà Xbuilding, số 2 Đường Nguyễn Thế Lộc, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM.

VPĐD tại Hà Nội: Tầng 10 tòa nhà Ford Thăng Long, 105 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà N ội

SERENCO là công ty phần mềm với hơn 10 năm kinh nghiệm cung cấp sản phẩm & dịch vụ phần mềm và CNTT

cho khách hàng trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng tại Việt Nam

Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty gồm:

- Sản xuất và triển khai phần mềm tài chính - ngân hàng

- Dịch vụ gia công phần mềm

- Cung cấp thiết bị và dịch vụ hạ tầng CNTT

Sản phẩm và dịch vụ chính của Serenco bao gồm:

- Phần mềm Corebanking

- Phần mềm báo cáo microReport

- Phần mềm thanh toán điện tử eBanking.

- Phần mềm đào tạo Microbank edu.

- Dịch vụ gia công phần mềm.

- Hệ thống báo động AV-Gad

- …

Do nhu cấu mở rộng và phát triển, công ty đang tuyển dụng nhân viên phát triển phần mềm làm việc tại văn

phòng Hà Nội và TP. HCM.

Company Size: 60 -99

Contact Person: Văn Thị Mỹ Vân

Tel : 08.3811 9451 – ext : 602 Email : van.vm@serenco.net

Job Title: Chuyên viên phát triển ứng dụng.

Job Description

- Phát triển các ứng dụng trên nền tảng web, application server, mobile.

- Thực hiện viết các Procedures, Functions bằng ngôn ngữ PL/SQL Oracle, viết các cript SQL.

- Sử dụng các công cụ bên thứ 3 để khai thác dữ liệu (IBM DataStage, Oracle Job,…..)

- Vẽ mẫu báo cáo trên Crystal Report, Oracle BI, SAP BI, Cognos BI.

- Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ nâng cao dành cho các ứng dụng ngân hàng (SOA, BPM, Portal,…).

Job Requirement

- Trình độ Cao đẳng, Đại học.



- Có kiến thức – kỹ năng lập trình ngôn ngữ Java Application, Java Servlet. Am hiểu về performance của các kiểu

dữ liệu trong các ngôn ngữ lập trình Java.

- Ưu tiên biết dùng công nghệ web client như: JQuery(b ắt buộc), HTML5 và CSS3…

- Có kiến thức – kỹ năng lập trình ngôn ngữ PL/SQL Oracle hoặc SQL (Sẽ được đào tạo ngôn ngữ PL/SQL Oracle

nếu chưa kiến thức)

- Có kiến thức – kỹ năng thiết kế báo cáo trên Crystal Report hoặc Oracle BI (Sẽ được đào tạo các công cụ vẽ

báo cáo)

- Có kỹ năng phân tích dữ liệu, tổng hợp dữ liệu.

- Có khả năng tìm hiểu công nghệ mới, có thể làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm.

- Khả năng đọc & viết tiếng Anh khá.

- Năng động, sáng tạo trong công việc. Hòa đồng với mọi người.

- Chấp đi công tác xa trường hợp triển khai dự án.

- Ưu tiên có kiến thức về ngân hàng.

- Ưu tiên thành thạo tiếng Anh

(Chấp nhận sinh viên khá giỏi, mới ra trường chưa có kinh nghiệm)

Preferred language (For applications): Tiếng Việt

Job Level : New Grad/Entry Level/Internship

Job Category: IT - Software

Work Place: Ho Chi Minh

Salary Range: Negotiable (250 – 400 USD)

Deadline to apply: 30 ngày, kể từ ngày đăng tuyển


