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Đ/C: 142 Đ. Số 2, KDC Vạn Phúc City, Thủ Đức, Thành 
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JD JAVA DEVELOPER 

I.Mô tả công việc 

– Phân tích yêu cầu, thiết kế chức năng, database 

– Lập trình phát triển các tính năng của sản phẩm theo mô hình Microservice 

– Thực hiện công việc theo mô hình Agile Scrum, lập kế hoạch, thực hiện, kiểm soát và báo cáo 

công việc theo từng Sprint 

– Tham gia phát triển vào các dự án của công ty 

– Phỏng vấn online, trường hợp trúng tuyển sẽ WFH tới khi hết dịch 

– Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn 

II.Yêu cầu ứng viên 

– Có kiến thức/ kinh nghiệm về Java framework, RestAPI và thiết kế cơ sở dữ liệu 

(MSSQL/MySQL/PostgresQL/MongoDB) 

– Kiến thức về MVC, OOP, có hiểu biết về các Design Pattern 

– Có thể làm việc độc lập hoặc với một nhóm theo yêu cầu 

– Tinh thần trách nhiệm cao, cần thận và tỉ mỉ trong công việc 

– Khả năng học hỏi và research nhanh 

III.Quyền lợi được hưởng 

– Mức lương: 10.000.000 đồng – 45.000.000 đồng. 

_ Xét tăng lương 06 tháng/lần 

_ Thưởng dự án hàng tháng khi trở thành nhân viên chính thức 

_ Trợ cấp trách nhiệm cho Leader và Sup leader hàng tháng 

– Được training đa dạng về các hot-trend công nghệ, kỹ năng chuyên môn lẫn kỹ năng mềm. 

– Được làm việc trong môi trường công nghệ, năng động, có cơ hội hoàn thiện bản thân và thăng 

tiến cao. 
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– Được học hỏi các nền tảng công nghệ mới tân tiến:             

o DB: MSSQL/ MySQL/ PostgresQL/ MongoDB/ Elasticsearch/ Clickhouse 

o Broker: Kafka/Redis/RabbitMQ 

o Deploy: Kubernetes/Docker 

– Chế độ bảo hiểm đầy đủ, phép năm, lương tháng 13 theo quy định của nhà nước. 

– Tham gia bảo hiểm, công ty đóng 100% bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN) 

– Khám sức khỏe định kỳ hằng năm 

– Tham gia hoạt động thể thao, workshop, tổ chức sinh nhật, teambuilding, du lịch theo quý, 

năm. 

– Môi trường 9X vui vẻ, hòa đồng, thân thiện. 

IV.Thời gian làm việc 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, nghỉ thứ 7 và chủ nhật. 

 Buổi sáng: 8h00-12h00 

 Buổi chiều: 13h30-17h30 

 Nghỉ trưa: 1 tiếng 30 phút 

Địa điểm làm việc: Tại trụ sở chính số 142 Đ. Số 2, KDC Vạn Phúc City, Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

V. Cách thức ứng tuyển 

Gửi CV về email: trangtt@vihatgroup.com 

Số điện thoại liên hệ: 0906811659 (Ms.Trang – HR) 

IV.Cách thức ứng tuyển 

Gửi CV về email: trangtt@vihatgroup.com 

Số điện thoại liên hệ: 0906811659 (Ms.Trang – HR) 

Website: www.vihat.vn / vihatgroup.com 

Fanpage: https://www.facebook.com/vihat.vn 
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