
Công ty DataTech cần tuyển 04 lập trình viên – làm việc tại Hải Phòng 

Giới Thiệu: Công ty DataTech Thành lập năm 2006 có trụ sở tại Hà Nội và Văn phòng Tại Hải Phòng. Chúng tôi chuyên 

cung cấp các Sản phNm, Dịch vụ và nhân sự CNTT cho các nhà máy nước ngoài tại Việt Nam.  

Thông tin Tuyển Dụng: Chúng tôi cần tuyển 04 lập trình viên làm việc tại Hải Phòng (01 bạn làm việc tại cty số 330 Phố 

Phủ Thượng Đoạn, P. Đông Hải I, Q. Hải An và 03 bạn onsite tại Nhà máy FujiXerox – KCN VSIP Thủy Nguyên, HP) 

Mô tả công việc:  

- Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học khoa CNTT, trung bình khá trở lên, có thể tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp. 

- Tham gia triển khai các dự án của công ty DataTech/FujiXerox liên quan đến khảo sát hiện trạng, nhu cầu, đưa 

giải pháp và triển khai các software cải tiến, tối ưu các công đoạn của các quá trình quản lý sản xuất của nhà máy.  

- Một số kiến thức cơ bản yêu cầu như sau: 

Category Recommend Eg. 
Ưu 

tiên 

Windows 

command 

line  

Hiểu và thành thạo các lệnh trên windows: Ping, 

Dir, Copy, MkDir, Rename, FTP(open/put/get), …  
 Cao 

Có thể tạo File BAT và sử dụng biến trong file BAT 

với các câu lệnh trên  

Thực hiện copy file [filename] từ thư mục A 

sang thư mục B đặt lại tên với phần đuôi là  

[filename]_yy yyMMdd_hh mmss.dat  

Cao 

Excel 

VBA  

Sử dụng các hàm cơ bản trong VBA (string, 

datetime, logic, math…).  
 Cao 

Thao tác tốt với các đối tượng workbook, sheet, cell, 

range của Excel.  
 Cao 

Xử lý mảng trong excel  Cao 

Kết nối CSDL từ VBA (thêm/sửa/xóa/ Hiển thị dữ 

liệu từ DB sang Excel)  
 Cao 

Windows 

form  

Sử dụng thành thạo các điều khiển: Timer, 

FileDialog, Datagridview, treeView  
 Cao 

Thành thạo lập trình: Send email, Đọc ghi file text, 

Import/Export Excel/csv file với CSDL SQL  
 Cao 

SQL 

server 

Sử dụng tốt câu lệnh select (Join/left join, right join, 

select lồng, hàm kết hợp/group by 

(sum/count/max/min)).  

 Cao 

Sử dụng procedure/ Function để thao tác dữ liệu  Cao 

Nắm bắt về con trỏ (cursor/while..)   TB 

Câu lệnh pivot, Merge, having  TB 
 

Quyền lợi:  

 Được định hướng, đào tạo thêm các kỹ năng lập trình cần thiết cho công việc & tham gia dần vào các dự 

án của công ty. 

 Lương cứng sau bảo hiểm 5M -> 7M/tháng + Hỗ trợ tiền xăng xe, điện thoại, ăn trưa + Bảo hiểm + Các 

chế độ nghỉ mát cùng công ty & Lương tháng 13. 

 Xem xét tăng lương định kỳ 1 năm 2 lần. 

 Sau 1-2 năm làm việc sẽ đánh giá lại năng lực và thống nhất mức lương mới tương xứng. 

Liên hệ:  
 Vui lòng gửi hồ sơ xin việc (CV, Đơn xin việc, scan bằng cấp, bảng điểm, chứng chỉ) tới Mr. Hùng:  

Email: hung@datatech.vn  - ĐT: 093.677.6869 
 

Trân trọng cảm ơn!  

Công ty DataTech 

Web: www.datatech.vn  


