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 Software Developer  

Nhân viên phát triển phần mềm 
Software Developer/Nhân viên phát triển phần mềm 

1 Position/Vị trí Fresher/Junior 

2 Level/Cấp bậc Software Engineer 

3 Job type/Loại hình 

công việc 

Full-time/Toàn thời gian 

4 Salary Range/Mức 

lương 

Negotiable/Thỏa thuận 

5 Work Location/Nơi 

làm việc 

HCM or Remote/HCM hoặc Làm việc từ xa 

6 Industry/Lĩnh vực IT, Software/Công nghệ thông tin, phần mềm 

7 Job Description/Mô 

tả công việc 

- Work with client, team leader to clarify 

requirements as needed/Làm việc với khách hàng, 

trưởng nhóm để làm rõ yêu cầu dự án 

- Participate in designing, developing and 

implementing the software/Tham gia vào thiết kế, 

phát triển và thừa hành phần mềm 

- Create and perform unit test and troubleshoot the 

software/Tạo và thực hiện kiểm tra đơn vị và khắc 

phục sự cố phần mềm 

- Participate in design, code reviews/Tham gia vào 

việc xem xét thiết kế, mã code 

- Other tasks assigned by team leader/Những công 

việc khác được giao từ trưởng nhóm 

- Establishing & maintaining technical relationships 

with the team and client technical 

professionals/Thiết lập và tuân theo các mối quan 

hệ kỹ thuật của nhóm và chuyên gia kỹ thuật của 

khách hàng 

8 Year of 

Experience/Số năm 

kinh nghiệm 

0-3 years experiences/0-3 năm kinh nghiệm 

9 Job 

Requirements/Yêu 

cầu công việc 

- Graduate from university or college in major of 

technology or related major/Tốt nghiệp Đại học 

hoặc Cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật hoặc liên quan 
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- 0-3 years experiences/0-3 năm kinh nghiệm làm 

việc 

- Have background in IT software or one of the 

programming languages for web development 

(Ruby on Rails, .Net, Java, NodeJs, PHP, AngularJS, 

ReactJS,…) is plus/Có nền tảng đào tạo về phần mềm 

hoặc có kiến thức, kinh nghiệm về các ngôn ngữ lập 

trình web là một lợi thế 

- Have passion and willing to learn new 

languages/Có đam mê và sẵn lòng học hỏi với công 

nghệ và ngôn ngữ mới 

- Proactive in work/Chủ động trong công việc 

10 Language/Ngôn ngữ 

hồ sơ 

Vietnamese or English/Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh 

CONTACT INFORMATION/THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Contact Information/Thông tin liên hệ 

1 Company Name/Tên 

Công ty 

IMT Solutions Corp. 

2 Company’s 

introduction/Giới 

thiệu Công ty 

IMT Solutions, with Sao Khue Leading IT Outsourcing 

Enterprise and Vietnam’s 40 Leading IT Companies 

awards, provides a rich variety of IT outsourcing, digital 

content and business intelligence solutions. With its 

extensive expertise and high qualitive human resources, 

IMT offers its clients the value-added solutions that help 

reduce their operating costs and time to market while 

improving the quality of the products. 

At IMT Solutions, you will have a chance to join a young 

organization in a friendly working environment; work 

with multi-country project with opportunity to go abroad; 

be trained on various areas of IT industry and state-of-the-

art technologies; and familiar with latest proven 

international software development process like Agile 

Scrum… 

Being an IMT employee, besides the basic benefits, you will 

enjoy international standard 24/7 accidence and 

healthcare program, special communication allowance and 
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training budget for key resources; enjoy team building 

programs, annual company trip and various entertainment 

activities. You sure will also love our anytime-promotion-

and-remuneration adjustment to timely recognize your 

performance and contribution to the company 

For more information, please visit us at: 

IMT Solutions cung cấp phong phú đa dạng dịch vụ gia công 

phần mềm, nội dung số và kinh doanh các giải pháp CNTT 

thông minh. Với nguồn nhân lực có chuyên môn sâu rộng và 

chất lượng cao IMT cung cấp cho khách hàng các giải pháp 

giá trị gia tăng mà giúp giảm chi phí điều hành và thời gian 

ra thị trường đồng thời nâng cao chất lượng của sản phẩm. 

Thế mạnh của chúng tôi được xây dựng trên: 

• Mối quan hệ lâu dài 

• Kinh nghiệm và chuyên môn 

• Chất lượng cao Phù hợp với chi phí cạnh tranh 

• Mềm dẻo 

• Khả năng mở rộng 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của 

chúng tôi hoặc: 

http://www.imt-soft.com/ 

http://www.linkedin.com/companies/imt-solutions 

http://www.facebook.com/imtsolutions 

3 Size/Quy mô Công ty 250+ employees/250+ nhân viên 

4 Contact 

person/Người liên hệ 

Recruitment Team 

5 Email  recruit@imt-soft.com 

6 Skype Recruiter IMT (imtkhoi@gmail.com) 

7 Phone number/Số 

điện thoại 

3811 7742 (Ext : 104) 
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