
 

 

 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 
 

 

Vị trí: Lập trình viên (Junior) 

Ngành nghề IT phần mềm Yêu cầu bằng cấp Đại học 

Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Yêu cầu giới tính Không yêu cầu 

Địa điểm làm việc Hà Nội Kinh nghiệm Không yêu cầu 

Mức lương   4 - 10 triệu Số lượng cần tuyển 10 

Mô tả công việc Xây dựng và triển khai các dự án nghiệp vụ trên nền dotnet  

Quyền lợi được 

hưởng 

- Lương  cứng: Thỏa thuận tại thời điểm phỏng vấn 

+ Lương mềm: Tương đương 3 tháng lương cứng 

-  Ứng viên được tuyển dụng sẽ có cơ hội được làm việc trong môi trường 

chuyên nghiệp, hiện đại và năng động 

•   Cơ hội được đào tạo và thăng tiến tốt trong công việc 

•   Văn hóa công ty phong phú cho phép phát huy tối đa khả năng và tính sáng 

tạo của ứng viên. 

•   Hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế theo quy định. 

Yêu cầu 

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT. 

- Có kiến thức và kinh nghiệm lập trình với C#, .NET. Hiểu biết MVC là một 

lợi thế. 

- Có hiểu biết về các công nghệ: Jquery, Json, HTML, XML… 

- Có kinh nghiệm trong lập trình với một trong các hệ quản trị CSDL: MySQL, 

MS SQL Server, SQLite, Oracle... 

- Có khả năng phân tích và thiết kế phần mềm. 

- Có tư duy sáng tạo, học hỏi và tiếp thu nhanh các công nghệ mới, chịu được 

áp lực công việc. 

Hồ sơ bao gồm 

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi  CV  nêu tóm tắt đầy đủ kinh nghiệm làm viêc 

và quá trình học tập của bản thân về email Ttpthao2@cmc.com.vn  Tiêu đề Cv 

ghi rõ “Tên ứng viên- Lập trình viên” 

Ưu tiên ứng viên nộp sớm 
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Hạn nộp Hồ sơ 31/06/2016 Hình thức nộp hồ sơ 
Qua email 

recruitment@cmc.com.vn 

Thông tin liên hệ 

Người liên hệ Bộ phận tuyển dụng. 

Địa chỉ liên hệ HCNS, Tầng 14, Tòa nhà CMC, Đường Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 

Email liên hệ Ttpthao2@cmc.com.vn  

Điện thoại Tel.   (84-4) 3943 9066   (ext: 6017) 
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