THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
Hiện nay Công ty DSQUARE tuyển dụng nhân sự cho vị trí sau:
Vị trí

: SENIOR TECHNICAL EXECUTIVE - FRONTEND

Báo cáo cho

: TECHNICAL MANAGER

Địa điểm làm việc

: 54-56 Hoa Đào, P.2, Q.Phú Nhuận

I/ CÔNG VIỆC
- Phát triển giao diện trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
- Phát triển và tối ưu hóa các hệ thống quản trị nội dung sẵn có.
- Nghiên cứu phát triển các ứng dụng web (web App) dựa trên nền tảng API từ các nhà cung cấp.
- Tối ưu UX/UI, SEO theo yêu cầu của phòng ban khác.
- Phát triển các website/microsite cho khách hàng Việt Nam và nước ngoài.
- Xử lý các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của BOD và Quản lý trực tiếp.
- Tham gia nghiên cứu công nghệ và đóng góp ý kiến để phát triể n kỹ năng chuyên môn của team.
- Đào tạo cho đồng nghiệp, thực tập viên, cộng tác viên các kiến thức về lập trình.
- Soạn thảo văn bản, giấy tờ cần thiết cho việc tác nghiệp nội bộ, đối tác và khách hàng.
- Trực tiếp thực hiện các hạng mục công việc trong kế hoạch, dự án.
- Hỗ trợ nhân viên, đồng nghiệp thuộc phòng xử lý các vấn đề và sự cố phát sinh thuộc mảng Giao
diện, UX/UI.

II/ YÊU CẦU
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên. Các ngành IT, Lập trình.
- Thành tha ̣o các kỹ năng chuyên môn cầ n thiế t như:

+ Photoshop / Illustrator
+ HTML/CSS/Javascript
+ jQuery, Bootstrap, Foundation, LESS, SASS
+ Animation, Canvas (ưu tiên am hiểu về một số framework animation như three.js)
+ Có kỹ năng testing
+ Có kiến thức về UX/UI trong việc cải tiến chất lượng sản phẩm
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Technical
Executive
- Có khả năng sử du ̣ng các công cu ̣ (software) cầ n thiế t hỗ trơ ̣ cho công việc liên quan tới việc phát triển
website.
- Kỹ năng nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ về HTML/CSS Javascript mới nhất để áp dụng cái tiến
sản phẩm
- Khả năng đọc, viết tài liệu tiếng Anh phục vụ cho chuyên môn công việc.
- Kỹ năng quản lý thời gian, quản lý công việc, trình bày.

III/ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH:
- Lương:

Theo quy định công ty

- Chế độ khác:

Theo quy định công ty

Thông tin liên hệ:
- Email

: humancapital@squaregroup.com.vn

- Phone

: 08. 3517 2620 – Ext. 320

Vui lòng trao đổi với cấp trên nếu bạn là nhân viên Square Group, quan tâm và có nguyện vọng ứng tuyển vào
vị trí này.
Phòng nhân sự sẽ liên hệ những ứng viên đạt yêu cầu.
PHÒNG NHÂN SỰ

