
 

 

Công ty TNHH KOEI TECMO SOFTWARE VIỆT NAM.  

Sản xuất phần mềm100% vốn đầu tư Nhật Bản, http://www.koeitecmo.co.jp/e/message.html 

Trụ sở: Tầng 12 tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.  

Quy mô công ty: 100~500 nhân viên  

1. Vị trí tuyển dụng: 10~15 Programmer 

 Nội dung công việc:  

Phát triển game cho di động hệ điều hành iOS/ Android (Lập trình) 

Phát triển game cho trình duyệt Web (Lập trình) 

 Điều kiện:  

* Yêu cầu chung 

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan. 

- Tư duy mạch lạc, có khả năng nắm bắt, học hỏi kỹ thuật mới nhanh.  

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

- Sống và làm việc lâu dài tại Hà Nội 

* Yêu cầu với công việc 

- Có thể sử dụng thành thạo ít nhất 1 trong các ngôn ngữ lập trình sau: C++, Java, PHP… 

- Phát triển các tựa NETWORK GAME trên nền tảng Windows và Mobile (iOS hoặc Android)   

- Có thể giao tiếp trong công việc bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh. 

- Sau khi vào công ty có thể tham gia khóa đào tạo tại Singapore hoặc tại Nhật Bản 

   Hoan nghênh ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Game và có thể giao tiếp bằng tiếng Nhật 

2. Chế độ làm việc và đãi ngộ 

 Thời gian bắt đầu làm việc: 01/08/2017 

 Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6: 8:30-17:30 (nghỉ thứ 7&CN) 

 Mức lương: 9,000,000~ 10,000,000VND theo năng lực, kinh nghiệm và quy định của công ty.  

 Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động . 

 Cơ hội được học tập nghiên cứu, nâng cao kỹ thuật tại Nhật Bản, Singapore 

 Cơ hội được làm việc trong môi trường đa quốc gia (Singapore, Nhật Bản, Việt Nam) 

 Có chế độ du lịch công ty, tiệc đón nhân viên mới, tiệc năm mới, tiệc sinh nhật tháng…. 

3. Hình thức tuyển dụng: 

 Thi tuyển: thi thực hành, test IQ  

Lịch thi : thứ 6 ngay 24/3/2017, 8:30~ ( hoặc liên lạc để biết lịch thi tuyển cụ thể) 

 Phỏng vấn ứng viên đạt yêu cầu trong phần thi thực hành 

4. Phương pháp ứng tuyển 

     Các bạn hãy quét mã QR này để truy cập trang Facebook ➡ 

 Điền vào CV theo mẫu download tại đây:  

https://www.koeitecmo.co.jp/vietnam/index.htm  

 Gửi hồ sơ ngay tại buổi hội thảo tuyển dụng Hoặc qua email theo địa chỉ 

nguyenthingoc@koeitecmo.vn  

Các ứng viên có quan tâm xin hãy liên lạc cho chúng tôi qua số điện thoại : 

04-32321284 / 85 (Ms Ngọc) để biết thêm chi tiết.  Xin cảm ơn. 

TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH VIÊN - 
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