
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG    

 

VidaGIS là một Công ty hàng đầu chuyên cung cấp các giải pháp GIS bao gồm phát triển hệ thống 

phần mềm GIS, xây dựng cơ sở dữ liệu GIS, cung cấp phần mềm và thiết bị cho tất cả các cá nhân và 

tổ chức thông qua các lĩnh vực cấp thoát nước, quản lý nhà nước, các nguồn tài nguyên thiên nhiên và 

môi trường, giao thông vận tải, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và nông nghiệp ... 

Với mục đích mở rộng kinh doanh, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên tài năng với kỹ năng làm 

việc độc lập, khả năng lập trình tốt,  tiếng Anh  giao tiếp và có thể đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, tinh thần 

làm việc năng động. Làm việc toàn thời gian. 

 ịa ch  công ty  Ph ng  0 , t a nhà VE ,     oàng Quốc Việt, Cầu Giấy,  à Nội. 

 Kỹ sư lập trình  

    t    n  v      

 Khảo sát và phân tích yêu cầu người dùng; 

  hiết kế và phát triển phần mềm ứng dụng; 

  hiết kế cơ sở dữ liệu; 

 Làm việc với khách hàng và bảo trì sản phẩm phần mềm; 

 Xây dựng hướng dẫn phần mềm, triển khai và đào tạo; 

  àng ngày và hàng tuần báo cáo với quản lý; 

 Nghiên cứu công nghệ mới trong lĩnh vực CN  , GIS, GPS, Nước & Môi trường; 

Y u   u   

  ốt nghiệp  ại học trở lên các ngành Toán – Tin, CNTT;... 

  iểu biết và thành thạo 1 trong những ngôn ngữ lập trình sau  C#, Java/Java scrip, 

APS.net/JSP/PHP; 

 Có kinh nghiệm 1 năm trở lên với ngôn ngữ Java 

 Biết ngôn ngữ SQL Standard.  iểu biết về nguyên lý và lập trình được với các hệ quản trị 

CSDL quan hệ (MS Access, SQL Server, MySQL, Posgres, Oracle…) 

  iểu biết cơ bản về Muti-thread, Application security; 

  iểu biết cơ bản về XML/  ML; 

 Có sự hiểu biết nền tảng và có kinh nghiệm ít nhất 1 trong các thể loại ứng dụng  Desktop-

based, Web-based, Web-service, Window service application. 

 Có kiến thức tốt và ý thức về lập trình hướng đối tượng (OOP) 

 Có kinh nghiệm làm việc với quy trình phát triển phần mềm Scrum (Agile model) 

 Có kỹ năng về thiết kế giao diện, đồ họa là một lợi thế. 

 u  n l     

  ược hướng mức lương tuỳ theo năng lực và kinh nghiệm; 

 Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cạnh tranh, năng động; 

  ược đào tạo cơ bản về GIS; 

  ược tham gia đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành và theo quy định của công ty 

khi trở thành nhân viên chính thức; 

  ham gia các hoạt động Phong trào ( àng năm, chúng tôi có một số hoạt động nhằm chăm lo 

đời sống cho CBNV công ty); 

 Và nhiều quyền lợi khác. 

Gh   h    
 Lịch phỏng vấn s  được thông báo  u      l     n th    . Bạn vui l ng điền chính xác 

email, số điện thoại của mình trong hồ sơ dự tuyển. Hạn nộp hồ sơ: 26/6/2015. 

 Mọi th c m c vui l ng liên hệ Ms. Ngọc Anh –     01672 536 505 –  

 Email: ngoc.anh.hlu92@gmail.com 

  

 


