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LIVING GLOBAL TECHNOLOGY là một công ty Start-up chuyên cung cấp các
giải pháp và dịch vụ công nghệ thông tin – viễn thông khép kín và toàn diện cho
mọi khách hàng trên toàn thế giới.
Với phương châm hoạt động đạo đức, chuyên nghiệp và sáng tạo, chúng tôi tạo
ra môi trường làm việc ý nghĩa cho nhân viên, mang đến khách hàng các giá trị
cách tân và dịch vụ tuyệt hảo, hướng tới nâng cao giá trị cho cổ đông và có trách
nhiệm với cộng đồng.
Chúng tôi cần tuyển các vị trí từ thực tập đến kinh nghiệm lâu năm như sau:

JUNIOR/ MIDDLE APPLICATION DEVELOPER (REACT NATIVE)
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
•

Phát triển các ứng dụng trên nền tảng iOS và Android sử dụng công nghệ
React Native.

•

Thực hiện tiếp nhận bàn giao công nghệ, source code từ phía các đối tác
và tiếp tục xây dựng, chỉnh sửa, nâng cấp các hệ thống.

YÊU CẦU ỨNG VIÊN
1. Yêu cầu về kỹ năng
•

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lập trình ứng dụng di động sử dụng React
Native.

•

Kiến thức tốt về HTML/CSS, Responsive Website design, Javascript, Linux,
Rest APIs, cơ sở dữ liệu (SQL, MongoDB) và Web Server (Nginx, Apache)

•

Có kinh nghiệm sử dụng các hệ thống quản lý mã nguồn (Git hoặc SVN).

•

Khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt.

2. Bằng cấp và chứng chỉ
•

Bằng cử nhân CNTT hoặc kinh nghiệm làm việc tương đương.

•

Chứng chỉ CNTT: MCSE, LPI, CCNA, CCNP cũng là một điểm cộng.
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QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
•

Mức lương: Mức lương thỏa thuận theo năng lực, cộng thêm doanh thu hiệu
quả từ các sản phẩm mang lại, thu nhập giao động từ 800$ - 1000$

•

Được học tập và tiếp cận các công nghệ mới

•

Làm việc tại LIM Tower 3 (We Work) với môi trường làm việc hiện đại,
chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

•

Thời gian làm việc linh hoạt (ứng viên có thể work from home) từ thứ 2 đến
thứ 6 hàng tuần.

•

Đầy đủ các món ăn nhẹ và đồ uống tại văn phòng.

•

Lương tháng 13 và thưởng hiệu quả công việc

•

12 ngày nghỉ phép năm và 3 ngày nghỉ ốm.

•

Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

•

Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

•

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

•

Được tham gia Teambuilding, Picnic hằng tháng
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FULLSTACK (FRESHER/JUNIOR/SENIOR)
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
•

Phụ trách quản lý và lập trình các projects về web (full-stack)

•

Quyết định những công nghệ nào sẽ được sử dụng trong lập trình front-end
và back-end.

•

Thiết kế được kiến trúc tổng thể cho hệ thống.

•

Thiết kế code phải clean, có thể tái sử dụng và dễ bảo trì.

•

Thiết kế các đoạn kiểm tra tự động và bảo trì cho các sản phẩm.

•

Nghiên cứu các công nghệ và ngôn ngữ lập trình mới.

YÊU CẦU ỨNG VIÊN
•

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm từ 1,5 năm trở lên, Sinh viên năm cuối
hoặc vừa tốt nghiệp chuyên nghành CNTT

•

Nắm rõ được triết lý cơ bản của vòng đời thành phần React Native và React,
Typescript.

•

Kiến thức / kinh nghiệm về các thư viện quản lý như Redux, Saga.

•

Ưu tiên sử dụng hệ thống điều khiển nguồn (Git hoặc SVN).

•

Có kiến thức/kinh nghiệm về thiết kế API, kiến trúc SDK và kinh nghiệm thực
tiễn phát triển vòng đời phần mềm di động.

•

Có kiến thức / kinh nghiệm với bộ nhớ đệm, quản lý lưu trữ, đồng thời
(luồng, hàng đợi), API khôi phục, thông báo đẩy.

•

Có kiến thức / kinh nghiệm về caching, memory management, concurrency
(thread, queue), Restful API, Push notification, payment, security, code
review, familiar with unit testing (Jest), 3rd libraries.

•

Khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt.
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