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T H Ô N G  T I N  T U Y Ể N  DỤ N G  
 

DIGI-TEXX VIETNAM, 100% vốn nước ngoài (CHLB Đức). Hoạt động tại Công Viên Phần Mềm Quang Trung trong 
lĩnh vực dịch vụ số hóa dữ liệu, gia công quy trình doanh nghiệp (BPO), nhập và chuyển đổi dữ liệu, thiết kế và phát 
triển phần mềm. Để mở rộng kinh doanh chúng tôi hiện đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí sau:  
 

TRƯỞNG NHÓM LẬP TRÌNH (Số lượng 1 người) 
 
Mô tả công việc: 
- Báo cáo kết quả công việc cho Giám đốc điều hành. 
- Chịu trách nhiệm về toàn bộ tình hình phát triển phần mềm của công ty. 
- Phát triển phòng Lập trình dựa trên mục tiêu kinh doanh. 
- Xác định chiến lược và lập nhu cầu đào tạo cho nhân viên trong phòng. 
- Nhận các yêu cầu về phần mềm từ khách hàng, soạn thảo bản mô tả chi tiết nếu có yêu cầu, phân tích và thiết 

kế cấu trúc dữ liệu, cấu trúc chương trình. 
- Phân công công việc cho các nhân viên lập trình, đảm bảo các nhân viên lập trình thực hiện đúng kế hoạch và 

yêu cầu của dự án. 
- Thông tin và liên lạc với khách hàng trong trường hợp có những câu hỏi hoặc vấn đề liên quan đến dự án. 
- Kiểm soát chất lượng đầu ra của phần mềm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc điều hành về chất lượng phần 

mềm. 
- Chịu trách nhiệm đào tạo, huấn luyện, hỗ trợ các nhân viên trong phòng Lập trình. 
- Chỉ đạo mọi hoạt động đối với phòng về việc xây dựng, duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2008 & hệ thống quản lý An ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2005. 
 
Yêu cầu chung:  
- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT. 
- Thành thạo các ngôn ngữ Lập trình như sau: JAVA, VB.NET, C#.NET, VB, C++... 
- Am hiểu cơ sở dữ liệu MSSQL/MySQL/PostgreSQL… 
- Kinh nghiệm làm việc trên môi trường Linux là 01 lợi thế. 
- Sử dụng thành thạo máy tính. Có kiến thức tốt về  IT và lập trình hoặc Web/HTML/XML/EBook là 01 lợi thế.Kỹ 

năng quản lý phát triển phần mềm. 
- Kỹ năng phân tích thông tin, kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề. 
- Khả năng điều phối công việc và lập chiến lược. 
- Khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, chịu được áp lực công việc cao. 
- Kỹ năng giao tiếp tốt. 
- Giao tiếp tiếng Anh thành thạo. 
- Có kinh nghiệm. 
 
Yêu cầu khác: 
- Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng giải quyết vấn đề. 
- Tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng công tác bên ngoài. 
 
Thời gian làm việc: 
- Làm giờ từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. 
 
Quyền lợi: 
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động. 
- Lương và thưởng theo năng lực.  
- Được hưởng các chính sách, chế độ theo luật định: BHXH, BHYT, BHTN. 
- Có cơ hội được đào tạo các kỹ năng trong công việc. 
- Có cơ hội giao tiếp tiếng Anh hàng ngày. 

 
Hình thức tuyển: 
- Phỏng vấn. 
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Hồ sơ xin việc gồm: 
- Đơn xin việc. 
- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh), CMND, sổ HK. 
- Bản tóm tắt quá trình học tập và làm việc. 
- Bản sao các văn bằng. 
 
Nộp hồ sơ trực tiếp tại: 

Phòng HCNS – CÔNG TY DIGI-TEXX VIETNAM 
Lầu 2 -  Tòa nhà Anna - Công Viên Phần Mềm Quang Trung - Q. 12 

Email: hr@digi-texx.com.vn / Website: www.digi-texx.com.vn  
Điện thoại: 08. 3715 5325 – 08.37155333 

 


