
 

Tuyển dụng 

PHP Backend Developer 

MS: JD EXP02 

Dạng hợp đồng : Toàn thời gian 

Mức lương : 350$ - 1200$ 

Vị trí làm việc : Tại trụ sở công ty TNHH Socicom, tầng 6, tòa nhà Đại Phát, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy Hà 

Nội 

Hạn ứng tuyển: 15/11/2014 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Mô tả công việc : 

Công ty TNHH Socicom Quốc tế chuyên tuyển dụng các nhân sự chất lượng cao cho các công ty nước 

ngoài tại Việt Nam. 

Do nhu cầu mở rộng chi nhánh của một công ty E-commerce có trụ sở tại Pháp và Singapore, chúng tôi 

hiện đang tìm kiếm lập trình viên PHP Backend làm việc tại Hà Nội. 

 

Lập trình viên sẽ cùng với team IT của công ty làm các nhiệm vụ sau : 

- Xây dựng hệ thống quản lí khách hàng, sản phẩm, nội dung 

- Xây dựng hệ thống quản lí emails, gửi SMS tự động 

- Phát triển các phầm mềm quản lí, sản phẩm chiến lược công ty. 

 

Ứng viên trúng tuyển sẽ có cơ hội : 

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và đa văn hóa, làm việc trực tiếp với các team ở 

Singapore, Paris 

- Được đào tạo và báo cáo trực tiếp cho IT Director của công ty  

- Được hưởng chế độ bảo hiểm, phụ cấp ăn trưa và nhiều quyền lợi khác theo quy định của Pháp 

luật Việt Nam 

- Hướng mức lương và thưởng xứng đáng với năng lực 

 

 

 

 



 

Ứng viên ứng tuyển cần thỏa mãn các yêu cầu sau : 

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT hoặc các chuyên ngành liên quan. 

- Tiếng Anh có khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, giao tiếp cơ bản 

- Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp làm việc theo nhóm tốt. 

- Trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc, sẵn sàng làm thêm giờ khi công việc yêu cầu 

- Có tư duy hệ thống, tư duy logic tốt, tiếp thu kiến thức mới nhanh, có khả năng đề xuất và giải quyết 

vấn đề. 

- Có kinh nghiệm về các công nghệ cơ bản như HTML/CSS, AJAX, Javascript, Web Service,... 

- Hiểu biết vững về lập trình hướng đối tượng OOP và mô hình MVC. 

- Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 2 năm với các PHP Framework (Laravel, PHP PHALCON, Zend 

Framework, Yii, Prado, CodeIgniter, Kohana, CakePHP). 

- Có kinh nghiệm lập trình backoffice, CRM 

- Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống server : Linux : Ubuntu hoặc Centos. 

 

---------------------------------------------------------- 

Để ứng tuyển, mời bạn gửi CV và Đơn ứng tuyển (ưu tiên bằng tiếng Anh) tới Ms. Minh, 

minhnp@socicom.vn.  

Trong tiêu để email xin ghi rõ JD EXP02 : PHP backend developer 

Chúng tôi sẽ xét tuyển hồ sơ và phỏng vấn đồng thời theo thứ tự gửi. Quy trình tuyển dụng sẽ tự động 

kết thúc khi chúng tôi tìm được ứng viên phù hợp. 

Chân thành cảm ơn sự hứng thú của bạn dành cho vị trí này. 
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