
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

• Tham gia một phần, hay toàn bộ quy trình phát triển dự án theo mô hình Agile. 
• Tham gia xây dựng, phát triển các phần mềm quản lý trên công nghệ ASP.NET/.Net 

C#, .Net/C++. 
• Thiết kế & viết code ứng dụng Web Application 
• Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới. 
• Review và cải tiến code đã được giao. 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC 

• Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành CNTT (phần mềm). 
• Có kiến thức về lập trình hướng đối tượng. 
• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm lập trình web asp.net full-stack 
• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm lập trình front-end thực hành với HTML5/CSS3, 

Bootstrap và AngularJS/Angular 
• Có kinh nghiệm trong việc phát triển các ứng dụng web tùy chỉnh với 

ASP.NET/C#/.Net, MVC, Entity Framework. 
• Có kinh nghiệm phát triển Restful Web API 
• Có kiến thức làm việc với các hệ quản trị CSDL: Datatbase MongoDB/MS SQL 

Server. 

THÔNG TIN KHÁC 

• Thử việc: 60 ngày 
• Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 
• Đồng nghiệp: Cởi mở, hòa động, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp 
• Ngày nghỉ: Thứ 7, Chủ nhật 
• Phúc lợi: 

• BHXH, BHYT và BHTN theo quy định BLLĐ. 
• Bảo hiểm sức khoẻ được áp dụng khi nhân viên làm việc từ 1 năm trở lên tại Công 
ty. 
• Phụ cấp thâm niên sau 3 năm trở lên gắn bó tại Lạc Việt. 
• Chế độ thưởng theo dự án, thưởng quý theo quy chế công ty. 

• Phụ cấp khác: 
• Cơ hội huấn luyện: 
• Đào tạo sản phẩm, kỹ năng mềm trong công việc. 
 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

• Công ty: LacViet Computing Corporation 
• Người liên hệ: Phòng Nhân Sự 
• Email: tuyendung@lacviet.com.vn 
• Địa chỉ liên hệ: 23 Nguyễn Thị Huỳnh, P. 8, Q. Phú Nhuận, TP.HCM 

tuyendung@lacviet.com.vn

