TUYỂN LẬP TRÌNH VIÊN JAVA
--  -CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM SÀI GÒN MỚI NSS
Địa chỉ: 180/21 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84.8) 38 999 810
Website: http://newsaigonsoft.com
Vị thế công ty:
o

Nhà cung cấp phần mềm hàng đầu trong lĩnh vực chính phủ điện tử và doanh nghiệp điện tử

o

Nhà cung cấp các giải pháp mã nguồn mở uy tín và chất lượng

o

Nhà cung cấp các giải pháp thương mại điện tử chuyên nghiệp

Chức danh / Vị trí: Kỹ sư lập trình Java
Địa điểm làm việc: Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
t

n việ :
ựng và phát tri n phần mềm trong lĩnh vự

Yêu

h nh phủ điện tử và o nh nghiệp điện tử

u:
+ Có nền tảng kiến thức tốt về lập trình JAVA, ơ sở dữ liệu.
+ Công nghệ viết Web: JSP/Servlet, JSF, JavaScript, Ajax, XML, CSS, …
Cơ sở dữ liệu: PostgeSQL, MySQL
+ Kỹ năng đọc hi u sách chuyên ngành tiếng Anh tốt
+ Có khả năng làm việc nhóm, tập trung đ đáp ứng kịp tiến độ và làm việ

ưới áp lực cao

Lợi thế đượ ưu tiên:
+ Ưu tiên biết về Liferay Portal
Yêu c u trình độ: Đại học
Giới tính: Nam, Nữ
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, riêng thứ 7 làm cách tuần (08 tiếng / ngày)
+ Buổi sáng: từ 8h00 -> 12h00
+ Buổi chiều: 13h30 -> 17h30
Số lượng c n tuyển: 10 người
Mứ lươn : Thỏa thuận
Quyền lợi đượ hưởng:
+ Môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo điều kiện cho các thành viên phát tri n bản thân
Lương ạnh tranh
Hưởng theo sản phẩm (kết quả công việc)
Thưởng lễ, tết, quý, năm
Hồ sơ ồm ó:
Sơ ếu lý lị h
Một bản CV giới thiệu hi tiết về bản th n (Có hình, yêu ầu ghi rõ đị

hỉ và thông tin liên lạ )

+ Các bằng ấp, hứng nhận (nếu ó)
Cá h thứ liên hệ: Nộp hồ sơ trự tiếp tại Công t hoặ qu em il: hr.nss@newsaigonsoft.com
Chi tiết liên hệ:
Ngu ễn Hải Điền
Mobile: 0984 183 882

