Chuyên Viên Phát Triển Phần Mềm/Junior Java Developer
Thông tin tuyển dụng
Mã công việc:
Tuyển Dụng Tại: Hồ Chí Minh

Ngành:
Hình thức:

CNTT - Phần mềm
Nhân viên chính thức

Mức lương:
Cấp bậc:
Tuổi:

Loại hình:
Bằng cấp:
Phụ cấp khác:

Toàn thời gian
Đại học

Thỏa thuận
Nhân viên
Không giới hạn tuổi tác

Thông tin công ty
ERP Vietnam – a synonym for innovation and high quality products for small and medium-sized enterprises. Design to
support you! ERP Vietnam was established in order to create business software, enabling our customer an easy and
intuitive handling. Our long-time expertise in the area of operations e.g. Production, Logistic and Enterprise Resource
Planning helps us to develop state-of-the-art business software. In the development of our software the following
principles have top priority: simplicity, a precise structured user interface, which is divided in several system modules as
well as assignments and last but not least a standardized functionality. Due to most advanced technical aid ERP Vietnam
generated a software whereby our customers are able to optimize their workflow in an effectively and efficiently way. All
members of the ERP Vietnam team have worked in the manufacturing sector; therefore we can fulfill the manufacturing
requirements from everyone´s perspective -owners, managers, IT-experts and users.

Mô Tả Công Việc
Văn phòng của chúng tôi ở thành phố Hồ Chí Minh đang cần một chuyên viên thiết kế. Người được tuyển sẽ phải phát
triển phần mềm với chất lượng cao và tạo một hệ thống hiện có tại ERP từ nhỏ đến trung bình cho các doanh nghiệp
bằng chương trình Java. Đơn xin việc sẽ được nhận và chúng tôi sẽ phân tích các yêu cầu, thiết kế, phát triển và
thực hiện kết quả.Junior developer needed for our office in HCMC. He or she will develop high-quality software to
recreate an existing ERP System for small to medium enterprises in Java. The applicant will gather and analyze
requirements, design, develop and implement the product.Người trúng tuyển sẽ tham gia vào các phiên hợp và đóng
góp vào hệ thống thử lại và đảm bảo việc giao hàng có chất lượng cho khách hàng, cũng như phát triển các sản
phẩm có chất lượng tốt trong khoảng khung thời gian đã được định sẵng, luôn phải đóng góp và sự phát triển, không
ngừng kiểm tra lại những việc làm thực tiễn, cũng như các tiêu chuẩn và các phần hướng dẫnFurthermore he or she
will participate in review sessions and contribute to system testing to ensure quality deliverables, will develop good
quality products in a challenging timeframe, and will contribute to the development and continuous review of
appropriate practices, standards and guidelines.

Kỹ năng yêu cầu
PROJECT RELATED COMPETENCIES
Phương án trong việc phát triển và giao hàng
Solution Development and Delivery
• Có kinh nghiệm thiết kế và lập trình chương trình Java Experience in Java designing and programming.
• Kinh nghiệm và chuyên về IDE Experience with one major IDE (ideally Eclipse)
• Có lập trường trongConsistently delivers high-quality work.
• Tạo ra mẫu thiết kế và mã số Creates well-organized design and code.
• Viết thông tin có đẫn chứng bằng dữ liệu Writes informative documentation.
• Có kinh nghiệm ít nhất là một phiên bản quản lý hệ thống (Khả năng giám sát tốt) Experience with at least one version
control system (ideally subversion).

Kỹ năng lập trình
Programming skills
• Chứng minh kiến thức về Java Demonstrates good knowledge of Java
• Creates well designed, reusable code
• Am hiển lợi ích vể các kiểu dáng và đối tượng trong môi trường phương Đông Understands the benefits of patterns and
object oriented environments.
• Am hiểu tốt vể cách thể hiện và những vấn đề liên quan. Good knowledge of performance related issues
• Possesses good knowledge of client server architectures.
Các cơ sở dữ liệu liên quan
Relational Databases
• Am hiểu về khái các niệm dữ liệu cũng như hàm ý về các thiết kế khác nhau của dữ liệu. Understands database
concepts as well as the implications of different database designs.
• Làm việc hiệu quả trong các thiết kế khác nhau về về công nghệ và dữ liệu Effectively employs many different database
design techniques.
• Chứng minh kinh nghiệm trong công việc với ít nhất là việc quản lý hệ thống về cơ sở dữ liệu liên quan.Demonstrates
work experience with at least one relational database management system.
CÁC ĐỨC TÍNH TRONG CÔNG VIỆC/ PROFESSIONAL QUALITIES
• Linh hoạt trong việc tìm kiếm cơ hội để phát triên dự án và môi trường lập trình. Proactively seeks opportunities to
evolve project and programming environment.
• Khích lệ người khác phát triển. Challenges others to develop.
• Tạo điều kiện cho việc tương trợ trong nhóm được hiệu quả .Facilitates effective team interaction.
• Giao tiếp tốt với các thành viên trong nhóm cũng như người Quản lý dự án. Communicates effectively with team
members and project management.
• Biết giải quyết những vấn đề khó khăn/nhạy cảm một cách khéo léo.
Understands how to communicate difficult/sensitive information tactfully.

Thông tin khác
Thử việc
Thời gian làm
việc
Kinh nghiệm

1 năm

Cơ hội huấn
luyện
Đồng nghiệp
Ngày nghỉ
Phúc lợi

Thông tin liên hệ
Vui lòng đăng nhập để xem thông tin liên hệ của nhà tuyển dụng.
Nếu bạn chưa có tài khoản, Nhấn vào đây để đăng ký.

