
Yêu cầu công việc/Job requirements 

Updated: 2020-06-25 
1. Vị trí, điều kiện làm việc / Position, working environment: 

Lập trình viên sẽ làm việc như một nhân viên thuê ngoài dài hạn tại khu vực văn phòng của CÔNG TY. 
Lập trình 
viên được cung cấp đầy đủ trang thiết bị, máy tính, công cụ phần mềm và môi trường làm việc. Lập 
trình viên 
không được đưa mã nguồn, tài liệu của các dự án ra ngoài CÔNG TY. 
Programmer will work as a long-term outsourcing staff at CÔNG TY Office. Programmer will be 
provided devices, equipment, tools, PC , and working environments. The bringing projects ‘s source 
code, documents to outside are not allowed. 

2. Nội dung công việc / Duties: 
Lập trình viên sẽ tham gia vào quá trình phát triển các ứng dụng / công cụ tại CÔNG TY nhằm mục 
đích cải tiến,nâng cao hiệu quả công việc tại CÔNG TY. The Programmer will join to CÔNG TY 
application development process for improving the CÔNG TY business. 

a. Tiếp nhận đặc tả phần mềm theo yêu cầu từ phía người phụ trách CÔNG TY / Receiving the 
Specification documents from CÔNG TY PIC. 

b. Lập trình tích hợp các module / công cụ theo yêu cầu mô tả. To Program the modules & 
tools by the Specification documents 

c. Cập nhật tình hình công việc hàng ngày (tiến độ, các vấn đề phát sinh…) / Update the 
status, trouble issues daily. 

d. Tiếp nhận và cập nhật các thay đổi trong quá trình phát triển. Update the changes of 
projects if there are any requests 

3. Yêu cầu về kỹ năng chuyên môn / Skill requirements 
 

No. Kỹ năng / Skill Mức độ/Level Note 

 
1 

 
.Net 
Programming 
(C# or VB.net) 

 
Thành thạo 
competently 

Nắm được cơ chế hoạt động của .NET 
Framework, thành thạo ngôn ngữ. 
Understand the .NET Framework, good skill at 
programming language 

 
 
 

2 

 
 
 
Windows form/ 
Desktop 
Application 

 
 
 
Thành thạo 
Competently 

Thành thạo các control chuẩn: DataGrid, 
TreeView, Listview… thành thạo làm việc với Cơ 
sở dữ liệu, File (Text file, excel file…). 
Good skill at standard controls: (Datagrid, treeview, 
listview, …) 
Good skill at programming with Database, File (Text 
fiel, 
excel file…) 

 
 
 

3 

 
 
ASP.NET 
programming / 
Web Application 

 
 
Thành thạo 
Competently 

Thành thạo các control chuẩn: Gridview, 
Treeview, Datalist, … thành thạo làm việc với Cơ 
sở dữ liệu, File (Text file, excel file…) 
Good skill at standard controls: (Datagrid, treeview, 
listview, …) 
Good skill at programming with Database, File (Text 
fiel, 
excel file…) 

 
4 

 
MS SQL server 

 
Thành thạo 
Competently 

Thành thạo sử dụng SQL server về Truy vấn (T-
SQL), Store Procedure, Trigger… 
Good skill at SQL server about T-SQL, Store 
procedure, 
Trigger. 



5 HTML/JS/CSS Thành thạo 
Competently 

Thành thạo sử dụng HTML, JS/ JQuery, CSS 
Good skill at HTML, JS/JQuery, CSS 

 
 

6 

Lập trình Hướng 
đối tượng / 3 Lớp 
Object oriented 
programming / 3 
tiers programming 

 
Thành thạo 
competently 

Thành thạo về phương pháp viết lập trình 
hướng đối tượng / lập trình 3 lớp. 
Good skill at Object oriented programming / 3 
tiers programming 

4. Yêu cầu kỹ năng khác / Other skill requirement 
Trung thực, nhanh nhẹn, có khả năng tiếp thu nhanh 
Kinh nghiệm: Không yêu cầu. (Được hướng dẫn, đào tạo nâng cao kỹ năng để đảm bảo khả năng 
thực hiện dự án) 

5. Liên hệ / Contact 
Mr. Hùng: 0936776869, hung@datatech.vn 
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