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TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH 08/2016
1 Giới thiệu về Công ty Cổ phần Liforte Việt Nam
Công ty Cổ phần Liforte Việt Nam được hình thành và phát triển từ một nhóm kỹ sư
Đại học Bách khoa Hà Nội tràn đầy nhiệt huyết và niềm đam mê công nghệ. Với kim chỉ
nam là nghiên cứu và phát triển các sản phẩm công nghệ để mang lại sự tiện dùng và lợi ích
cho cộng đồng. Hiện tại chúng tôi đã trở thành đối tác tin cậy trong việc phát triển các dự
án phần mềm cho các đối tác tại thị trường Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản. Đã có nhiều ứng dụng
có hàng triệu lượt tải trên Google Play và Apple Store. Các sản phẩm và giải pháp chúng tôi
đang hướng đến:


Ứng dụng trên điện thoại di động trên các nên tảng: IOS, Android, WindowsPhone và
Cross-platform



Website doanh nghiệp, website bán hàng trực tuyến, cổng thông tin điện tử



Lập trình game



Lập trình điều khiển thiết bị thông minh kết nối mạng (IOT)
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2 Chương trình tuyển dụng nhân viên lập trình tháng 08/2016
Nhằm đáp ứng kế hoạch nghiên cứu phát triển mở rộng và bổ sung nhân sự cho các dự
án Start-Up sắp tới chúng tôi cần tuyển các kỹ sư phần mềm cho các vị trí sau:


Lập trình ứng dụng trên nền tảng Android



Lập trình ứng dụng trên nền tảng Cross-flatform



Lập trình Website, Backend, Server API

2.1 Đối tượng:


Sinh viên đã/sẽ tốt nghiệp Đại học chính quy năm 2014, 2015, 2016



Chuyên ngành liên quan đến Lập trình: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Cơ
tin, Khoa học máy tính, Toán tin ứng dụng,…

2.2 Cách thức nộp hồ sơ :


Thời gian nhận hồ sơ từ : 22/8/2016 đến 30/9/2016



Trên hồ sơ ghi rõ vị trí mong muốn ứng tuyển, có thể ứng tuyển cho nhiều vị trí



Gửi hồ sơ (CV) điện tử đến email : tuyendung@liforte.vn



Hoặc gửi trực tiếp đến VP Giao dịch của Công ty Cổ phần Liforte Việt Nam: P0906 –
Khu đô thị 54 Hạ Đình – Ngõ 85 phố Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

2.3 Lịch trình dự kiến


Nhận hồ sơ: 22/8/2016 đến 30/9/2016



Phỏng vấn trực tiếp (*): 19/09/2016 đến 30/9/2016



Làm bài test kỹ thuật (**) : 20/9/2016 đến 30/9/2016

 Đi làm chính thức: 01/10/2016
(*) Các ứng viên được duyệt hồ sơ sẽ được liên hệ và xếp lịch phỏng vấn trực tiếp.
(**)Các ứng viên vượt qua vòng phỏng vấn sẽ phải thực hiện thêm bài test kỹ thuật nhằm kiểm tra
kỹ năng lập trình.

2.4 Quyền lợi:


Được làm việc và tiếp xúc với các dự án thực tế, đúng chuyên ngành.



Được làm việc trong một môi trường Start-up chuyên nghiệp, trẻ trung năng động có
nhiều cơ hội để nâng cao năng lực, phát triển bản thân.



Được tham gia học cách thiết kế và lập trình phát triển các dự án lớn, ứng dụng thực
tế trong lĩnh vực giải trí, quản lý, games,..



Được tiếp xúc và lập trình trong môi truờng công nghệ mới nhất hiện nay như: lập
trình mobile, lập trình game, Cloud Computing, Big Data, …
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Được luyện tập và nâng cao các kỹ năng mềm như: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng
lấy yêu cầu, kỹ năng tiếp xúc khách hàng, …



Được đóng đầy đủ các loại bảo hiểm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất
nghiệp theo quy định của pháp luật.



Được tham gia vào các hoạt động ngoại khóa và phong trào của công ty: đá bóng
hàng tuần, hoạt động teambuilding hàng quý, tham quan du lịch hàng năm cùng
công ty.



Lương và thưởng: ngoài lương cứng, sẽ có thưởng theo các dự án tham gia.

2.5 Mô tả công việc:


Tham gia vào các dự án phần mềm thực tế tại công ty.



Phát triển các ứng dụng di động xử lý ảnh



Lập trình các ứng dụng dựa trên các template được giao.



Tham gia phát triển các dự án outsource theo yêu cầu của đối tác nước ngoài



Tham gia nghiên cứu và phát triển, chia sẻ kiến thức chuyên môn.

 Nghiên cứu, phát triển sản phẩm theo các công nghệ mới.

2.6 Thời gian làm việc: Full time



Làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Buổi sáng: 8h – 11h45, buổi chiều : 13h – 17h15

2.7 Yêu cầu chung:


Yêu thích lập trình, có tư duy logic tốt.



Đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh tốt.



Sáng tạo và có trách nhiệm trong công việc được giao.



Thích thú với việc nghiên cứu, tìm tòi và áp dụng kỹ thuật mới.



Có khả năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc theo nhóm. Khả năng nắm bắt,
học hỏi kỹ thuật mới nhanh.



Kỹ năng làm việc dưới áp lực cao.



Kỹ năng sử dụng các công cụ lập trình phần mềm.



Biết đá bóng là một lợi thế

2.8 Yêu cầu đối với ứng viên lập trình Android:


Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng mobile native trên nền tảng
Android (Java, Android Studio)(tính cả thời gian trong trường).



Có kiến thức tốt về Android SDK, các loại API (Facebook, Google API,...)



Có kiến thức tốt về OOP, MVC Pattern, tổ chức code,...



Có các kỹ năng xây dựng, tùy biến giao diện phù hợp với tất cả các kích cỡ màn
hình.
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Có kỹ năng phân tích & giải quyết vấn đề, kỹ năng cộng tác & giao tiếp tốt.



Có hiểu biết và kinh nghiệm về các cơ chế caching, lazy loading, background
threads, networking, push notification,... là một lợi thế.



Có hiểu biết và kinh nghiệm về tối ưu hiệu năng ứng dụng (Memory Usage, CPU
Utilization,...) là một lợi thế.



Có hiểu biết và kinh nghiệm về UX là một lợi thế.

2.9 Yêu cầu đối với ứng viên ứng tuyển vị trí lập trình Cross-platform


Thành thạo Javascript, html, css.



Đã từng làm việc với PhoneGap, có kinh nghiệm làm việc với Jquery mobile,
AngularJS.



Có thể làm việc với Android (java), iOS (Objectve-C) và đã từng viết plugin cho
PhoneGap là một lợi thế

2.10 Yêu cầu đối với ứng viên lập trình Web


Thành thạo HTML, CSS/CSS3



Thành thạo Javascript, Jquery



Có kiến thức tốt về lập trình hướng đối tượng (OOP), MVC Pattern, …



Có kinh nghiêm làm trong việc thiết kế website phù hợp trên nhiều thiết bị (web
responsive)



Thành thạo một trong số các ngôn ngữ lập trình web: C#, Nodejs



Có kinh nghiệm sử dụng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu : MySQL, MS SQL, Mongo DB

Mọi thắc mắc và ý kiến xin liên hệ Ban tuyển dụng Công ty Cổ phần Liforte Việt Nam,
Tel: 04.629.12111, Email: tuyendung@liforte.vn
Công ty Cổ phần Liforte Việt Nam

