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KỸ SƯ PHẦN MỀM IOS

1. Yêu cầu tuyển dụng

Tóm tắt

Lập kế hoạch, nghiên cứu, thiết kế, phát triển và thương mại các dịch vụ trang WEB

công việc

51-Công ty phát triển dịch vụ web
Ngành nghề

IT

cho việc hỗ trợ công ty lên sàn

Công việc

chứng khoán ( phát triển ứng dụng
IOS)

Hình thức

Nhân viên chính thức

tuyển dụng

Trình độ

Tốt nghiệp đại học (để xin VISA)

học vấn

Nội dung công việc

Yêu cầu tuyển dụng

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm phát triển IOS

[IDE]

PHP, JavaScript

[Framwork]

Laravel, CakePHP

[Tool]

PhpStorm Docker

[infrastructure]

AWS (EC2, S3, Aurora, Lambda, SQS, v.v.)
Phát triển phần mềm ( phụ trách phát triển ứng dụng
cho IOS)

[Version control, collaboration tool]

GitLab (review code), Redmine, Hangouts, Chat

[CI / CD environment]

GitLab CI

* Nếu bạn có kinh nghiệm hoặc thế mạnh nào trên
đây hãy gửi CV cho chúng tôi

Ưu tiên

Có khả năng giao tiếp tiếng Nhật

(Ưu tiên đối với những người có thể giao tiếp trình độ
N1 )

2. Điều kiện làm việc

Osaka
Địa điểm

Thời gian
làm việc

9:00-18:00

Ngày nghỉ

Thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo
quy định

24~46 Man/tháng ( Thu nhập 310~600 Man/năm)
Lương

Chế độ đãi ngộ

Hỗ trợ chi phí đi lại trong quá trình làm việc

Được tham gia các chế độ BHXH theo quy định
Bảo Hiểm xã hội
và hỗ trợ chi phí

Khám sức khỏe (1 năm 1 lần),

Nghỉ phép có lương (từ 6 tháng sau khi đi làm)

Lý do

Thời gian

tuyển dụng

thử việc

6 Tháng

3. Nội dung tham khảo
Số lượng
tuyển dụng

Dự kiến ngày
vào công ty

1 người

Số vòng
phỏng vấn

2

Dự kiến sau 6 tháng

Quy trình

Kiểm duyệt hồ sơ→Phỏng vấn (theo nguyên tắc tối đa là 2 lần) → Đánh giá mức độ phù hợp

phỏng vấn

với công việc → Kí kết hợp đồng

