CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MIGI
Địa chỉ: Số 19, nghách 1/37 phố Văn Hội, phường Đức
Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC – JOB DESCRIPTION
Job Title:

Lập trình viên iOS

Job
Category:

Location:

Tầng 6, số nhà 20 Đồng
Bát, Phường Mỹ Đình 2,
Quận Nam Từ Liêm, Hà
Nội

Travel
Required:

Không

Level/Salary
Range:

10,000,000 VNĐ –
18.000.000 VNĐ

Position
Type:

Fulltime

HR Contact:

linh.nguyen@migitek.com

Date posted:

01/09/2020

Posting
Expires:

30/09/2020

Will Train
Applicant(s):
Descriptions

Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ MIGI là nhà cung cấp các dịch vụ về công nghệ thông tin hàng
đầu tại Việt Nam. Hiện chúng tôi cung cấp các dịch vụ cho khách hàng tại trong và ngoài nước, tập
trung vào phát triển ứng dụng trên nền Web và điện thoại thông minh (iOS, Android) ở các mảng
khách hàng Telecom, Ngân hàng và Bảo hiểm.
Với môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và tốc độ phát triển nhanh, MIGI là nơi hội tụ
của các bạn trẻ, có năng lực và có ước mơ dám thử sức với các công nghệ mới nhất.
Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên tài năng đáp ứng những yêu cầu bên dưới:
Benefit


Lương cứng 10.000.000 VNĐ – 18.000.000 VNĐ/tháng, Thưởng dự án + Lương tháng thứ
13;



Làm việc trong môi trường thoải mái, thân thiện, không OT, người hướng dẫn có chuyên
môn cao;



Giờ làm việc linh động, môi trường làm việc thoải mái thân thiện;



Đánh giá định kỳ 2 lần/năm, xét tăng lương theo năng lực;



Đóng bảo hiểm và các chế độ đảm bảo quyền lợi người lao động;



Định hướng phát triển kỹ năng cho nhân viên;



Nhiều chương trình training, du lịch, team buiding tháng/quý/năm;



Tham gia CLB Bóng đá và CLB Tiếng Anh của Công ty, …

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MIGI
Địa chỉ: Số 19, nghách 1/37 phố Văn Hội, phường Đức
Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Responsibilities


Tham gia phân tích, thiết kế, và cải tiến chức năng cho các sản phẩm dịch vụ của công ty và
khách hàng;



Phối hợp làm việc với team để nâng cao chất lượng công việc, đưa ra ý tưởng cải tiến sản
phẩm;



Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ mới, giúp đỡ các team members để hoàn thành tiến độ
công việc;



Onsite làm việc với khách hàng khi có yêu cầu dự án;



Tham gia vào các hoạt động và chương trình training của Công ty;



Thực hiện Nội quy Công ty;

Requirements:


Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm đối với phát triển phần mềm trên nền tảng iOS.



Có kiến thức vững về OOP, Design Patterns, các vững mô hình MVC, MVP, MVVM.



Kết hợp với UI/UX Designer, Backend Developer, Product Manager để xây dựng các ứng
dụng.



Am hiểu các iOS framework như Cocoa, Facebook iOS SDK, Google +/Map/Console SDK,
Fabric SDK.



Có kinh nghiệm trong việc phát triển ứng dụng iPhone/iPad.



Có kinh nghiệm làm việc với Web services (sử dụng JSON, REST).



Phối hợp với nhóm Tester kiểm tra và sửa lỗi của ứng dụng.



Thành thạo các công cụ quản lý source như git, svn…



Có khả năng thiết kế hệ thống phần mềm.



Có trách nhiệm trong công việc



Có khả năng làm việc nhóm cũng như làm việc độc lập.



Editor: Xcode.

Email to: linh.nguyen@migitek.com

