MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Vị trí: Java Developer
Số lượng: 03 người
Mức lương: Thoả thuận (up to $1300)
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.
- Xây dựng một hệ thống liên kết giữa influencer và các nhà quảng cáo.
- Mở rộng hệ thống service Marketing nhằm mục đích đem lại lợi nhuận cho nhà quảng
cáo, influencer và công ty khách hàng trong việc marketing bằng influencer.
2. Yêu cầu công việc.
Yêu cầu chung:
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc với Java (Spring Boot)
- Hiểu biết về Linux, RDBMS và NoSQL
- Có kinh nghiệm về Kafka, PostgreSQL
- Có kinh nghiệm triển khai hệ thống bằng Kubernetes
Lợi thế:
- Hiểu biết về Docker
- Hiểu biết về thiết kế hệ thống, design pattern, OOP
- Hiểu biết về Unit test
- Có kinh nghiệm làm việc với mô hình Scrum và Agile
3. Chế độ đãi ngộ.
Lương thưởng - Trợ cấp:
- Thưởng cuối năm theo năng lực.
- Xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và kết quả công việc.
- Trợ cấp tiếng Nhật.
- Trợ cấp Scrum Master 8.3% tổng lương.
- Công ty cấp 100% máy Mac cho nhân viên khi làm việc.
Môi trường - Văn hóa doanh nghiệp:
- Trải nghiệm mô hình Scrum, tự do tổ chức, sắp xếp công việc.
- Được tài trợ tham gia các hoạt động học tập, luyện code, thi code trong và ngoài công
ty tổ chức.

-

Du lịch công ty hàng năm.
Hoạt động teambuilding hàng tháng: 500k/người.

4.
-

Thời gian làm việc: 8 tiếng.
Bắt đầu: 7h30~9h00 tùy lựa chọn của cá nhân.
Nghỉ trưa: 11h30~13h00.
Kết thúc: sau khi hết 8 tiếng làm việc.

5. Liên hệ ứng tuyển:
Email: hdteam@nal.vn
SĐT: 039 269 8537 - 035 945 6592

Công ty CP NAL Việt Nam
Bộ phận Nhân sự

