
 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
 
Vị trí:  Kỹ sư cầu nối (BrSE) 
Số lượng:  03 
Mức lương:  Thương lượng (25M-45M) 
Địa điểm làm việc:  Tầng 3, tòa nhà BQL số 84 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 
 

1. Mô tả công việc. 
Tối ưu giá trị của team sản xuất thông qua việc sắp xếp thứ tự ưu tiên các tính năng, đảm 

bảo team sản xuất hiểu và làm đúng yêu cầu của khách hàng. Cụ thể: 
- Làm cầu nối giao tiếp giữa khách hàng và team sản xuất. 
- Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng và chuyển lại team sản xuất. 
- Nhận bàn giao từ team và nộp tới khách hàng. 
- Tư vấn cho team/khách hàng về các vấn đề ưu tiên, kỹ thuật liên quan tới dự án. 

 
2. Yêu cầu công việc. 
Với vị trí này bạn cần có: 
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. 
- Tiếng Nhật tương đương trình độ N2 trở lên. 
- Có kinh nghiệm sử dụng một trong các ngôn ngữ lập trình: PHP, Java, JavaScript… 

 
Lợi thế dành cho bạn khi: 
- Có kinh nghiệm làm việc với  Python, NodeJS, Android/iOS 
- Có thể làm việc theo mô hình Scrum. 
- Có tư duy tốt, linh hoạt và khả năng phản biện. 
- Có kinh nghiệm quản lý dự án. 
- Có khả năng làm việc tự chủ và kỹ năng làm việc theo nhóm.  
- Khả năng dẫn dắt, truyền cảm hứng cho đàn em. 

 
3. Quyền lợi: 
- Review lương 2 lần/năm 
- Thưởng dự án, lễ, Tết Tây, Tết Ta 
- Nghỉ phép có lương 12 ngày/năm 
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động 
- Du lịch hàng năm, tham gia liên hoan hàng tháng, teabreak hàng tuần 
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện và hướng đến việc phát triển con người 
- Được tham gia vào dự án làm việc với khách hàng Nhật Bản, làm việc theo quy trình 

bài bản có tổ chức 
- Thử việc: 02 tháng 
- Thời gian làm việc: thứ 2 - thứ 6 



 

 
4. Liên hệ ứng tuyển: 
Email: hdteam@nal.vn 
Skype: minhphuong.janie - vanvannguyen17295 
Phone: 035 945 6592 - 039 269 8537  
 
 
 

Công ty CP NAL Việt Nam 
Bộ phận Nhân sự 
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