
 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Do nhu cầu mở rộng sản xuất với dự án mới, công ty chúng tôi cần tuyển gấp vị trí sau: 

 NHÂN VIÊN IT_DEVELOPER 

 Số lượng: 01 Nam  

 Mô tả công việc:  

 Tham gia phát triển và quản lý hệ thống MIS trong công ty sử dụng ứng dụng 

desktop và web để kết nối đến database SQL Server. Xử lý dữ liệu database 

bằng SQL Procedure. 

 Tham gia quản lý hệ thống chấm công, cân bán tự động cân hóa chất của công 

ty. 

 Tham gia triển khai dự án ERP (epicor), MES. 

 Hỗ trợ IT technical và làm việc theo đề xuất của quản lý bộ phận. 

 Yêu cầu: 

 Cao đẳng trở lên. 

 Tuổi từ 24-35.  

 Thành thạo ngôn ngữ lập trình C#. Thêm các ngôn ngữ khác là 1 lợi thế. 

 Có kiến thức về winform, ASP.NET CORE (MVC). 

 Có kinh nghiệm hoặc đã từng triển khai dự án ERP, MES 

 Có kinh nghiệm xử lý dữ liệu trên SQL Server (SQL Procedure) 

 Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ hỗ trợ như Github, Visual Studio … 

 Ưu tiên có kinh nghiệm làm ở các công ty sản xuất, có thể đi ca 

  Chính sách phúc lợi : 

 Được hưởng đầy đủ quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động  

Việt Nam và nhiều chế độ ưu đãi khác theo quy chế công ty. 

 Du lịch hàng năm (trong và ngoài nước). 

 Lộ trình tăng lương và thăng tiến theo năng lực thực tế. 

 Thưởng hàng năm, đột xuất theo kết quả công việc. 

- Mức Lương Thỏa Thuận. 

-  Hồ sơ nộp trực tiếp tại: Phòng Bảo vệ, Công ty TNHH công nghiệp toàn cầu 

ESSONS  

(Lô 527, Đường 13, KCN Amata, Phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai) 

-  Điện thoại liên hệ: 0251.3836.367 (Nội bộ 902, 111)    

-  Email : HCS1@essons.vn              - Zalo : 0839.930.448 
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