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STT Vị trí

Số 

lượng

Kinh 

nghiệm Mô tả Yêu cầu Ưu tiên

- Nghiên cứu, phân tích nghiệp vụ cho các 

sản phẩm công nghệ thông tin ứng dụng 

vào các hoạt động Quản trị doanh nghiệp 

và đưa ra các giải pháp kỹ thuật, giải pháp 

nghiệp vụ cho các sản phẩm phần G7 Thu 

thập, phân tích và làm rõ yêu cầu của 

khách hàng cũng như các phòng ban liên 

quan trong công ty.

- Xây dựng và cập nhật các bộ tài liệu: Tài 

liệu phân tích yêu cầu nghiệp vụ, Tài liệu 

liệu đặc tả sản phẩm (SRS), tài liệu giới 

- Có kiến thức nền tảng về công nghệ 

thông tin và đặc biệt các ứng dụng 

trên nền Web, Cloud, UML diagram, 

database, applications, …

- Có kiến thức nền tảng về phân tích 

thiết kế hệ thống phần mềm

- Có kinh nghiệm làm việc với các phần 

mềm phân tích thiết kế, vẽ mockup

- Có kỹ năng viết tài liệu yêu cầu 

nghiệp vụ tốt, xây dựng kịch bản kiểm 

thử (UAT) và hỗ trợ người dùng.

- Có kinh nghiệm làm các sản 

phẩm phần mềm doanh nghiệp.

- Có kinh nghiệm làm các sản 

phẩm trên nền tảng Cloud 

Computing.
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Solution 

Engineer 

(Database 

AgileCloud)

5 Fresher

liệu đặc tả sản phẩm (SRS), tài liệu giới 

thiệu sản phẩm, tài liệu hướng dẫn sử 

dụng phần mềm/hệ thống …

- Phân tích và xử lý các lỗi nghiệp vụ phát 

sinh trên phần mềm trong quá trình vận 

hành

- Xây dựng mockups cho các sản phẩm 

công nghệ thông tin.

- Làm việc chặt chẽ với các kỹ sư phát 

triển phần mềm và đảm bảo về nghiệp vụ 

của sản phẩm đúng yêu cầu thiết kế. 

Tham gia cùng đội phát triển trong giai 

đoạn phân tích thiết kế hệ cơ sở dữ liệu.

- Có khả năng hỗ trợ kiểm thử phần mềm, 

là người đánh giá và nghiệm thu kết quả 

của đội phần mềm trước khi đưa ra tính 

năng mới đến khách hàng (end user)

- Thực hiện các công việc khác theo yêu 

thử (UAT) và hỗ trợ người dùng.

- Có kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn, 

quản lý thời gian tốt.

- Có kinh nghiệm tham gia vào các dự 

án CNTT theo mô hình Agile.

- Có khả năng làm việc độc lập, tự 

quản lý và tối ưu thời gian tốt.

- Có kinh nghiệm làm việc nhóm và 

làm việc với nhiều các bộ phận khác 

nhau: Bộ phận phát triển, bộ phận 

khách hàng, bộ phận kinh doanh …

- Có tinh thần trách nhiệm cao đối với 

công việc

- Chịu được áp lực cao trong công việc

- Kỹ năng làm báo cáo, thuyết trình tốt.
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Java Dev 

(Spring, 

MySQL, 

Angularjs)

30 Fresher

- Nghiên cứu phát triển nền tảng, ứng 

dụng và hệ sinh thái IoT: Smart Home, 

Smart Agriculture …

- Nghiên cứu phát triển các phần mềm hệ 

thống viễn thông và doanh nghiệp: Telco 

platform & gateway, Enterprise platform 

…

- Phát triển hệ thống Network 

Management quản lý lên tới đến 

10.000.000 node mạng

 Nắm vững kiến thức CNTT cơ bản: 

Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật, cơ sở 

dữ liệu (MySQL)

- Đam mê công nghệ

- Biết đọc và hiểu tài liệu kỹ thuật 

tiếng Anh

- Làm việc nhóm hiệu quả, Giải quyết 

vấn đề linh hoạt

- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm 

cao

- Chủ động sáng tạo trong công việc

- Sinh viên tốt nghiệp khá, giỏi...

- Ứng viên có kinh nghiệm 

backend, làm việc trên AngularJS

- Ứng viên có kinh nghiệm trong 

phát triển ứng dụng sử dụng 

ngôn ngữ lập trình Java.

- Hiểu biết về Design Patterns và 

Coding Best Practices

- Hiểu biết/ kinh nghiệm làm việc 

các hệ thống viễn thông
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Software 

Architect 

(Java, 

DevOps)

2
Fresher/ 

Expert

-Là người định hướng và đưa ra các giải 

pháp kỹ thuật cho các dự án của công ty 

bao gồm: công nghệ sử dụng, kiến trúc 

phần mềm, chiến lược và định hướng 

phát triển phần mềm

- Định cỡ hệ thống phần mềm

- Giữ vị trí technical lead, technical 

architect, software architect trong các sản 

phẩm

- Giám sát quá trình phát triển phần mềm 

và phê duyệt các sản phẩm trước cuối 

cùng trước khi xuất bản.

- Giám sát và hỗ trợ đào tạo các thành 

viên trong đội phát triển để đảm bảo 

toàn bộ đội phát triển hiểu và làm đúng 

theo kiến trúc sản phẩm.

- Liên tục nghiên cứu, cập nhật các công 

nghệ mới và đề xuất áp dụng vào các dự 

-Đã có kinh nghiệm làm các giải pháp 

phần mềm cho doanh nghiệp là một 

lợi thế.

- Có kiến thức chuyên sâu về thiết kế 

kiến trúc phần mềm và đã có kinh 

nghiệm thiết kế các hệ thống lớn với 

lượng người dùng lên đến hàng triệu 

users.

- Nắm vững về thiết kế tổng thể và 

thiết kế chi tiết phầm mềm. Có kinh 

nghiệm làm thiết kế chi tiết các giải 

pháp phần mềm doanh nghiệp là một 

lời thế.

- Có kinh nghiệm làm việc với các nền 

tảng opensource.

- Có kinh nghiệm làm các sản phẩm 

nền tảng sử dụng công nghệ addon, 

micro-service, multi-tenant.

- Có kinh nghiệm lập trình và làm 

việc với mã nguồn mở

- Chuyên sâu về ngôn ngữ lập 

trình Java

- Hiểu biết về Design Patterns và 

Coding Best Practices

- Hiểu biết về Scrum, DevOps

- Ưu tiên có hiểu biết hoặc kinh 

nghiệm làm việc với các hệ thống 

quản trị doanh nghiệp

Có chứng chỉ Microsoft Certified 

Architect Program (MCA)

nghệ mới và đề xuất áp dụng vào các dự 

án của Công ty

- Hỗ trợ và xử lý các vấn đề về kỹ thuật 

khi có sự cố phát sinh trong dự án

- Giám sát các hệ thống phần mềm để 

đảm bảo đáp ứng đúng nhu cầu của 

người dùng cũng như định hướng phát 

triển của công ty

micro-service, multi-tenant.
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Kỹ sư 

Kiểm thử 

Phần 

mềm 

(Tester)

5 Fresher

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm để đảm 

bảo sản phẩm được tạo ra đáp ứng yêu 

cầu của khách hàng

- Kiểm thử chương trình/sản phẩm theo 

kịch bản kiểm thử (test case)

- Nghiên cứu tài liệu yêu cầu khách hàng 

để thực hiện lập kịch bản kiểm thử (test 

case).

- Lập kế hoạch đảm bảo chất lượng, đề 

xuất phương pháp kiểm soát việc áp dụng 

quy trình cho các dự án

- Có kiến thức cơ bản về công nghệ 

thông tin; quy trình phát triển phần 

mềm, quy trình kiểm thử; phát triển 

sản phẩm phần mềm.

- Có kiến thức cơ bản về kiểm định 

chất lượng phần mềm như có khả 

năng viết test case đơn giản, thực hiện 

kiểm thử theo kịch bản kiểm thử (test 

case).

- Biết đọc và hiểu tài liệu kỹ thuật 

tiếng Anh

- Khả năng làm việc nhóm, giao tiếp, 

tổng hợp thông tin, báo cáo

- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm 

- Có hiểu biết về giao thức và 

kinh nghiệm làm việc với Hệ 

thống mạng lõi viễn thông

- Có kinh nghiệm sử dụng các 

công cụ theo dõi lỗi (Bug 

Tracking): Bugzila, Jira, Mantis…

- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm 

cao


