
JD: FULLSTACK DEVELOPER 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

- Nghiên cứu, phát triển hệ thống front-end/back-end phục vụ dịch vụ VAS 

- Phát triển các ứng dụng đầu cuối trên Android, iOS, TV 

- Tích hợp hệ thống (như hệ quản trị CMS) với đối tác, hệ thống bên ngoài (như cổng 

thanh toán, hệ thống tính cước v.v). 

- Nghiên cứu và triển khai các ứng dụng CNTT phục vụ kinh doanh thuê bao, phục vụ 

quản doanh nghiệp  

YÊU CẦU ỨNG VIÊN 

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên 

quan (Điện tử Viễn thông, Điều khiển tự động…) hay có chứng chỉ lập trình viên. 

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm về lập trình Web App, Mobile app (iOS app 

Android app, HTML5 based mobile app, React-native…) 

- Có kiến thức về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, MS SQL, Oracle. 

- Có kiến thức nền tảng về các ngôn ngữ lập trình Java, C++ là điều kiện bắt buộc. 

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực giải pháp phần mềm trên thiết bị đầu cuối với cấu 

hình phần cứng thấp (embedded software) là 1 lợi thế. 

- Có thể sử dụng tiếng Anh để phục vụ công việc. 

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG 

- Làm việc thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (nghỉ thứ 7 - Chủ nhật), giờ giấc làm việc linh 

hoạt 

- Mức lương hấp dẫn, cạnh trang theo năng lực, thưởng thành tích tối thiểu (tháng 

lương 13), thưởng KPI 

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. 

- Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của Bảo hiểm Thăng Long PTI 

- Du lịch, nghỉ mát hàng năm. 

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, có nhiều cơ 

hội phát triển. 

 

Nơi làm việc: Tòa nhà IC, 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 
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