THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Cơ hội việc làm cho những sinh viên sắp ra trường chuyên ngành công nghệ thông tin
hay tương đương. Công ty Brycen Việt Nam chúng tôi thông báo tuyển dụng theo nội
dung dưới đây:
*Vị trí tuyển dụng:
1) Lập trình viên ứng dụng Mobile App, Web App
2) Kỹ sư phần mềm hệ thống (.Net/Java)
*Mức lương:
Thoả thuận dựa trên kinh nghiệm và năng lực
*Địa điểm làm việc: Văn phòng công ty TNHH MTV – Brycen Việt Nam. Số 25 Nguyễn
Văn Cừ, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế.
*Thời gian làm việc: theo giờ hành chính
Sáng: 8:00~11:30
Chiều: 13:00~17:00
Tuần làm từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7
1) Lập trình viên ứng dụng Mobile App, Web App
*Mô tả công việc:
- Nhận và phân tích các yêu cầu về phần mềm của khách hàng
-Tham gia các dự án phát triển phần mềm về nghiệp vụ, ứng dụng mobile
- Trao đổi, phân tích và tìm giải pháp cho các vấn đề liên quan đến dự án.
- Đảm bảo công việc thực hiện đúng tiến độ
- Thực hiện các công việc khác liên quan theo sự phân công của trưởng bộ phận, Giám
đốc.
*Yêu cầu:
- Có kiến thức ở lĩnh vực phát triển Mobile App cho iOS/Android /WinPhone
- Có kiến thức phát triển Web Server / Client
2) Kỹ sư phần mềm hệ thống (.Net/Java) , C/C++
*Mô tả công việc:
-Tham gia phát triển/ tích hợp hệ thống trên nền tảng .NET, JAVA
- Viết web service, library cho hệ thống phần mềm chuyên dụng về thiết kế trong sản
xuất (điện tử, xe hơi)
- Thực hiện các công việc khác liên quan theo sự phân công của trưởng bộ phận, Giám
đốc.
*Yêu cầu :
- Có kiến thức về phát triển hệ thống trên nền tảng .NET hoặc JAVA
hoạc về Embedded :C/C++
*Yêu cầu chung của 2 vị trí:

- Thành thạo ít nhất một trong các ngôn ngữ lập trình cơ bản C/C++/ C#, Java, PHP,
Xcode
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc tương đương từ loại khá
trở lên.
- Tư duy lập trình tốt, có khả năng học hỏi công nghệ mới nhanh.
- Tiếng Anh: Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành.
- Có tinh thần trách nhiệm và hợp tác trong công việc, có khả năng làm việc độc lập và
chịu áp lực công việc cao.
- Đảm bảo công việc thực hiện đúng tiến độ. Sẵn sàng học thêm ngôn ngữ tiếng Nhật.
*Quyền lợi được hưởng:
- Làm việc tại văn phòng Công ty TNHH MTV BRYCEN VIỆT NAM với những đối
tác nước ngoài, đặc biệt là đối tác Nhật Bản.
- Thỏa thuận Lương dựa trên năng lực, kinh nghiệm và hưởng các chính sách đãi ngộ
xứng đáng, đúng theo quy định của pháp luật.
- Chế độ khen thưởng, đãi ngộ hấp dẫn: thưởng tháng 13, du lịch công ty...
*Hình thức tuyển dụng:
Vòng 1: làm bài test IT và IQ vào ngày 16/06/2018 (thứ 7) lúc 9:00 AM tại tầng 5 của
công ty, địa chỉ 25 Nguyễn Văn Cừ, Thành Phố Huế. Khi đến làm test chỉ cần mang theo
một sơ yếu lý lịch ( ghi rõ thông tin cá nhân, bằng cấp, học lực, những kiến thức hay kinh
nghiệm đã có bao gồm trong quá trình đi thực tập..)
Vòng 2: Qua kết quả bài test các Leader và Giám đốc công ty sẽ tiến hành phỏng vấn
trực tiếp (thời gian sẽ liên lạc lại sau)
Thông tin liên hệ
*Người liên hệ: Mrs Hà
*Địa chỉ liên hệ: Tầng 3 – 25 Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Huế
*Email liên hệ: n_ha@brycen.com.vn hoặc ga@brycen.com.vn
*Điện thoại liên hệ: 0234 6558332 (gặp Hà)
Thông tin nhà tuyển dụng
*Tên công ty:
Công ty TNHH MTV BRYCEN VIỆT NAM
*Sơ lược về công ty: Công ty TNHH MTV BRYCEN VIỆT NAM là công ty hoạt
động trong lĩnh vực IT, BPO. Là công ty thành viên của Brycen Japan, với 100% vốn đầu
tư từ công ty mẹ Brycen Japan ở Tokyo Nhật Bản. Các thành viên chủ chốt của công ty
đều có kinh nghiệm sống, học tập và làm việc nhiều năm tại Nhật Bản. Khách hàng chủ
yếu của công ty là các công ty, trung tâm nghiên cứu ở nước ngoài, đặc biệt là khách
hàng Nhật Bản. Công ty có môi trường làm việc chuyên nghiệp, mang tính quốc tế cao,
luôn tạo điều kiện cho các cá nhân có cơ hội phát triển nghề nghiệp.
*Địa chỉ: 25 Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Huế

