
 Thông tin vị trí cần tuyển: Ruby Dev  
 
 
 
Mô tả Công việc: 
 
Như nhà phát triển trong Nhóm Scrum, bạn cộng tác với khách hàng và các thành 
viên khác để: 

● Phân tích yêu cầu 
● Thiết kế kiến trúc 
● Lập trình, kiểm thử 

Các ứng dụng Web hoặc Cloud Computing & Internet of Things cho các khách 
hàng Nhật yêu cầu chất lượng cao. 

Dự án: Phát triển hệ thống matching system.  
            Phát triển hệ thống khảo sát và thống kê đa quốc gia. 
 
 
Yêu cầu: 

● Yêu cầu chung: 
- Có hiểu biết về Design Patterns và vận dụng thành thạo.  
- Có khả năng tự nghiên cứu tài liệu hoặc tự học các công nghệ mới  
- Có thể viết Unit Test, Automation Test  
- Có thể sử dụng công cụ Version Control như Git (Git flow)  

● Với vị trí này bạn cần có: 
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc và thành thạo với Ruby on Rails.  
- Có kinh nghiệm làm việc với web front-end như HTML, JavaScript, VueJS  
- Đã từng sử dụng 1 trong các search engine ( Elasticsearch, Solr... )  
- Ưu tiên ứng viên kinh nghiệm thiết kế tài liệu (tài liệu thiết kế chi tiết) hoặc 

có kinh nghiệm làm việc với AWS 
● Lợi thế dành cho bạn khi: 

- Hiểu biết về Docker.  
- Hiểu biết thêm về React là một lợi thế.  
- Có thể làm việc theo mô hình Scrum  
- Có tư duy tốt, linh hoạt và khả năng phản biện  
- Đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh (hoặc tiếng Nhật)  
- Có khả năng làm việc tự chủ và kỹ năng làm việc theo nhóm. Khả năng dẫn 

dắt, truyền cảm hứng cho đàn em. 



 
Tham gia phát triển phần mềm cho thị trường Nhật Bản-một trong những 

thị trường công nghệ cao, hiện đại và chuyên nghiệp nhất thế giới sẽ giúp bạn 
nâng tầm bản thân trở thành lập trình viên quốc tế (trình độ, kỹ năng, tác phong 
làm việc,.. 
 
Chính sách của công ty: 

● Tiếng Anh là yêu cầu bắt buộc với các bạn lập trình viên, nhưng chúng tôi 
hy vọng tại NAL bạn sẽ biết thêm ngôn ngữ Nhật với chính sách như sau:  

○ N5: 500.000 VNĐ/ tháng 
○ N4: 1.000.000 VNĐ/ tháng 
○ N3: 2.000.000 VNĐ/ tháng 
○ N2: 3.000.000 VNĐ/ tháng 
○ N1: 5.000.000 VNĐ/ tháng 

● Trợ cấp Scrum Master: 8.3 %/ tổng lương của bạn. Bạn có thể tham gia đội 
ngũ Scrum Master ngay sau khi kết thúc thời gian thử việc để gia tăng thu 
nhập. 

● Thưởng cuối năm 
● Xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và kết quả công việc. 

Chính sách theo Luật Lao động: 

● Chế độ nghỉ sau sinh khi nuôi con dưới 12 tháng tuổi dành cho nhân viên nữ. 
● Chính sách dành cho lao động nam có vợ sinh con 
● Phụ cấp công tác nước ngoài, công tác phí trong nước. 
● Khám sức khoẻ định kỳ, hưởng BHXH, BHYT, BHTT theo đúng Luật lao 

động 

Môi trường, văn hóa doanh nghiệp 

● Mô hình tổ chức phẳng hoàn toàn, thành viên được trao quyền, được tự do tổ 
chức công việc, trải nghiệm. 

● Các hoạt động học tập phong phú (chương trình Learning Pool, chương trình 
Codegym, Workshop, Seminar, Coding Dojo), được luyện tập kỹ thuật lập 
trình 



● Thường xuyên, được tham gia giao lưu với các nhóm chuyên môn để nâng 
tầm của bạn 

● Các hoạt động thi coding (Code fighter, Weekend challenge, Hackathon, 
Code war) diễn ra thường xuyên. 

● Được cấp phát đồng phục Công ty mang đậm dấu ấn và bản sắc văn hóa 
NAL GROUP. 

● Được chăm sóc, quan tâm nhiều hơn: mừng việc hỷ, thăm nom việc hiếu, 
thăm ốm, hỗ trợ nhân viên gặp hoàn cảnh khó khăn, tai nạn và gia đình nhân 
viên gặp thiên tai, hỏa hoạn,... 
 

Sự kiện - hoạt động: 

● Ăn trưa cùng CULI (nhóm điều hành hoạt động của Công ty): Khi trong giai 
đoạn thử việc các bạn hoàn toàn có quyền mời bất kỳ một thành viên nào 
trong team Culi của Công ty đi ăn trưa và được Culi thanh toán tiền. 

● Chế độ du lịch hàng năm và tham gia các hoạt động teambuilding thường 
xuyên 
 

Thời gian làm việc : 8 tiếng (Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6) 

● Bắt đầu : 7:30~9:00 (có thể lựa chọn khung giờ checkin) 
● Nghỉ trưa : 1 tiếng rưỡi (từ 11h30 đến 13h00) 
● Kết thúc : Sau khi kết thúc 8 tiếng làm việc 

Liên hệ gửi CV: 
Email: vanntv@nal.vn - phuongdm@nal.vn 
Phone: 0392698537 - 0359456592 
Skype: vanvannguyen17295 (Ms Vân)  
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