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TUYỂN LẬP TRÌNH VIÊN JAVA 

 

Giới thiệu: 

Công ty UNIT chuyên về dịch vụ phát triển phần mềm, chuyên sâu về công nghệ, và có môi trường làm 

việc thân thiện. Dịch vụ phát triển phần mềm của chúng tôi giúp mang lại lợi ích cho nhiều khách hàng; 

phần lớn khách hàng trong nước thuộc lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán, và quỹ 

đầu tư. 

Công ty có một bộ phận chuyên lập trình phát triển trên nền tảng Java, đặc biệt là trên các frameworks 

Seam, Spring, và Hibernate. 

Nhu cầu tuyển dụng: 

Java Developer 

Số lượng: 

10 

Mô tả công việc: 

 Thực hiện công việc phát triển, lập trình Web application trong các dự án phát triển phần mềm 

trên nền Java 

 Đưa ra giải pháp về kiến trúc & phát triển trên nền Java 

 Làm việc theo team hoặc làm việc độc lập 

Kỹ năng công việc/ Yêu cầu: 

 Có kinh nghiệm phát triển, lập trình Web application trên nền Java/J2EE & OOP 

 Có kinh nghiệm lập trình sử dụng các Java web application frameworks 

 Có kinh nghiệm web application development: HTML, CSS, Java Script, XML, AJAX, MVC, 

DreamWeaver 

 Làm việc được trên Linux là một lợi thế 

 Làm việc được trên JBOSS Seam, Spring, hoặc Hibernate là một lợi thế 

 Đã tham gia các dự án phát triển phần mềm trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, ngân hàng là một 

lợi thế 

 

 Hiểu qui trình phát triển phần mềm 

 Có khả năng giải quyết vấn đề tốt 

 Có văn bằng/chứng chỉ IT 

 

 Thái độ tốt tại nơi làm việc 
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 Có thể học hỏi & tiếp thu nhanh chóng 

 Đọc hiểu được tiếng Anh 

Môi trường làm việc: 

 Thân thiện, chuyên nghiệp, và có thử thách thú vị trong công việc 

 Chuyên sâu về công nghệ & phát triển phần mềm 

 Áp dụng những công nghệ mới trong công việc 

 Được huấn luyện liên tục thông qua công việc 

 Thường xuyên được đánh giá và kết quả công việc luôn được ghi nhận 

 Chính sách lương theo năng lực & kết quả công việc trong thực tế 

Nơi làm việc:  

 Tại Văn phòng của Công ty ở Công viên Tri thức Việt–Nhật, 38-2-2 Trần Não, P. An Lợi Đông, Q. 

2, TP. HCM 

Yêu cầu hồ sơ: 

 Thư dự tuyển (application letter) 

 CV 

 Bản sao (scanned) văn bằng & bảng điểm 

Mức lương: 

 Cạnh tranh 

Hạn nộp hồ sơ: 

 Ứng viên vui lòng nộp hồ sơ sớm từ ngày đăng tin 

 Nếu phù hợp sẽ được mời phỏng vấn & nhận việc ngay 

Ứng viên quan tâm vui lòng email CV đến binhnq@unit.com.vn hay liên lạc số mobile 098 2211 477. 

Công ty chào đón các Bạn đã tốt nghiệp từ Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Nông Lâm TP. 

HCM. Cám ơn các Bạn đã dự tuyển. 

 

Trân trọng, 

Bộ phận Nhân sự  
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