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II. Thông tin chi tiết 

1. Mô tả công việc vị trí tuyển dụng 

- Lập trình viên Java Web trên nền Framework của VNPT IT (java, jsp, java 

script,html). 

- Tham gia phát triển,bảo trì,triển khai phần mềm quản trị doanh nghiệp, giải pháp y tế, 

chính quyền điện tử 

- Đọc hiểu các tài liệu mô tả yêu cầu người dùng (URD, SRS). 

- Trực tiếp làm BA khảo sát nghiệp vụ khi cần thiết. 

- Tham gia thiết kế và viết các tài liệu thiết kế chi tiết (SAD, SDD) 

- Phối hợp với thành viên nhóm dự án, nhóm QA, Test, khách hàng triển khai dự án 

- Xây dựng kế hoạch công việc, báo cáo, đánh giá công việc của cá nhân, đóng góp các 

sáng kiến nâng cao chất lượng, năng suất công việc 

2.  Yêu cầu đối với ứng viên 

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT trong nước hoặc chuyên ngành 

CNTT tại các trường trên thế giới, phù hợp với vị trí tuyển dụng. 

-  Độ tuổi: Không quá 27 

- Có khả năng thành thạo lập trình Java EE, JSP, java script, html; Sping Framework ; 

- Biết sử dụng thành thạo ít nhất một công cụ lập trình thông dụng: Visual Studio, 

Eclipse, Netbean,… 

- Hiểu biết về web server như IIS, Apache Tomcat, Jboss,.. 

- Hiểu biết về CSDL (SQL, MySQL, Oracle) và sử dụng thành thạo các câu lệnh truy 

vấn PL/SQL. 

- Có khả năng tiếp cận ngôn ngữ lập trình mới nhanh. Khả năng nghiên cứu, giải quyết 

vấn đề tốt và kiểm soát công việc, thời gian theo đúng tiến độ. 

- Có khả năng làm việc với cường độ cao, khả năng nghiên cứu tốt. Say mê công việc. 

- Có khả năng làm độc lập hoặc làm việc theo nhóm 

Ưu tiên: 

- Có kinh nghiệm lập trình Java EE, JSP, java script,html; Sping Framework ; PL/SQL 

Oracle , có hiểu biết về nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp. 



 

- Có kinh nghiệm tham gia các dự án CNTT với nhiều vai trò: BA, dev 

- Có kinh nghiệp lập trình sản phẩm xử lý nhiều về nghiệp vụ. 

- Có kinh nghiệp lập trình hệ thống Quản lý văn bản, hệ thống quản lý quy trình nghiệp 

vụ BPM - Activity. 

3. Quyền lợi đối với ứng viên 

− Thu nhập: từ 200 đến 400 triệu / năm  

− Hưởng phụ cấp ăn ca 730.000 VNĐ/tháng 

− Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN 

− Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo, học tập do đơn vị tổ chức 

 


