
Công ty TNHH MTV POSTE Việt Nam
Số 09, Đinh Tiên Hoàng, P. ĐaKao, Quận 1, TP. HCM

Poste là trang báo online dành cho người Nhật Bản đang sinh sống tại Việt Nam, cung cấp
nhiều thông tin đời sống, xã hội, giải trí nhằm phục vụ nhu cầu của người Nhật Bản.
Được thành lập từ năm 2012, đến nay công ty đã mở văn phòng tại HCM, Hà Nội và
Cambodia, Myanmar và có định hướng mở ở nhiều quốc gia Đông Nam Á khác trong tương
lai.

Do nhu cầu mở rộng thị trường sắp tới, nay công ty cần tuyển thêm 1 Laravel Developer và

1 Web Designer.

Phúc lợi tại công ty:

❖ Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 (Thứ 2 - Thứ 6).

❖ Đánh giá tăng lương & nâng ngạch 02 lần/ năm (tháng 1 và tháng 7);

❖ Nhận lương tháng 13 theo quy định công ty;

❖ Du lịch nhân viên 1 lần/năm, các buổi tiệc BBQ, được tổ chức tiệc sinh nhật,..

❖ Miễn phí tiền gởi xe;

❖ Khám sức khỏe tổng quát 1 lần/năm.

❖ BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác theo luật Việt Nam;

❖ Môi trường làm việc năng động; trẻ, hòa đồng.

❖ Và còn những quyền lợi khác sẽ được phổ biến vào ngày phỏng vấn,..

Mọi thông tin về tuyển dụng hay CV xin gửi về mail

nvnhan@poste-vn.com hoặc nga@poste-vn.com
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Thông tin công việc chi tiết:

1. Laravel Developer

- Số lượng: 1.

- Lương: Thỏa thuận (Up to 500$).

- Nội dung công việc:

❖ Duy trì và phát triển các chức năng cho các website của công ty.

❖ Tối ưu hệ thống quảng cáo của công ty.

❖ Cắt layout từ file thiết kế PSD.

- Yêu cầu kinh nghiệm:

❖ SV mới ra trường hoặc đã có kinh nghiệm.

❖ Có kiến thức căn bản về Laravel, HTML, CSS, Jquery, Bootsrap3 hoặc Bootsrrap4.

❖ Có tinh thần học hỏi, tiếp thu và cầu tiến trong công việc.

❖ Có khả năng giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Nhật cơ bản.

2. Web Designer

- Số lượng: 1.

- Lương: Thỏa thuận (Up to 400$).

- Nội dung công việc:

❖ Thiết kế chỉnh sửa hình ảnh theo yêu cầu công việc.

❖ Tối ưu, thiết kế layout cho các page của website công ty.

- Yêu cầu kinh nghiệm:

❖ SV mới ra trường hoặc đã có kinh nghiệm.

❖ Có khả năng sử dụng các phần mềm PS. (Biết AI là một lợi thế)

❖ Có kiến thức căn bản về HTML5, CSS3.

❖ Có tinh thần học hỏi, tiếp thu và cầu tiến trong công việc.

❖ Có khả năng giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Nhật cơ bản.

Mọi thông tin về tuyển dụng hay CV xin gửi về mail

nvnhan@poste-vn.com hoặc nga@poste-vn.com

mailto:nvnhan@poste-vn.com
mailto:nga@poste-vn.com

