
 

Job Advertisement 

Wordpress / PHP Developer 

MS: JD HAI01 

Dạng hợp đồng : Toàn thời gian 

Mức lương : 400$ - 650$ 

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: 30/11/2014 

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

Job description 

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

ngoài tại Việt Nam. 

Khách hàng của chúng tôi, một Digital Agency có trụ sở tại Singapore đang tìm kiếm lập trình viên 

PHP/Wordpress làm việc tại Hà Nội. 

Lập trình viên sẽ cùng với team IT của công ty : 

 Tham gia các dự án Wordpress 

- Xây dựng template 

- Xây dựng template responsive 

- Cài đặt và cấu hình template 

 

 Tham gia các dự án PHP: 

- Làm việc với Laravel, jQuery, Boostrap và các plugin Javascript nếu cần 

- Nghiên cứu và xây dựng sản phẩm trên nền các framework có sẵn với các tính năng: search / 

filter / registration / roles management / ....  

Ứng viên trúng tuyển sẽ có cơ hội : 

- Làm việc trong một môi trường trẻ, chuyên nghiệp, đa văn hóa 

- Làm việc tại Hà Nội, nhưng trở thành thành viên không thể thiếu của công ty mẹ tại Singapore 

- Nhận các chế độ bảo hiểm, trợ cấp ăn trưa, thưởng ngày nghỉ vào các sự kiện đặc biệt 

- Hưởng mức lương thưởng xứng đáng với năng lực (xét duyệt mỗi 6 tháng 1 lần) 

Nếu bạn sở hữu các tố chất và kỹ năng sau, mau liên hệ với chúng tôi : 

- Ít nhất hai năm kinh nghiệm PHP, MySQL, javascript, Wordpress 

- Khả năng làm việc với Git control versioning 

- Có thể làm việc với Laravel hoặc các frameworks PHP khác 



- Có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh (ngôn ngữ trong công việc là tiếng Anh) 

Ưu tiên các ứng viên : 

- Có kinh nghiệm với các hệ thống Issue Tracking (JIRA / Redmine / ...) 

- Có kinh nghiệm với các CMS như Joomla, Drupal, ... 

- Có khả năng sử dụng web server Apache / Nginx 

- Có kinh nghiệm với Laravel hoặc các PHP Frameworks khác 

- Có khả năng làm việc với Bitbucket / GIT / SSH 

 

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

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

minhnp@socicom.vn.  

Trong phần Subject của email, vui lòng ghi rõ JD HAI01 : Wordpress/PHP developer 

Chúng tôi sẽ tiến hành phỏng vấn và lựa chọn các ứng viên theo thứ tự nộp đơn. Quy trình tuyển dụng 

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

Chân thành cảm ơn sự hứng thú của bạn dành cho tin tuyển dụng này. 
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