
Position – Javasript Developers 

Responsibilities 

 

• Develop and delivery Enterprise IT solutions using modern tools.   

• Some projects will require remote collaboration via the internet, other projects will require working 

directly with clients onsite at their place of business. 

• Responsibilities for this position - work directly with client and / or team to understand the 

requirements. Use up to date methodology to develop, test, debug, improve, document, and deploy 

solutions.  

Requirements 

 

We are looking for developers with a range of skills. Skills in any these areas will be valuable for 

applicants: 

 

• Minimum 2+ years of experience software development 

• Java programming 

• J2EE application servers, especially websphere, Jboss 

• Web development - HTML, CSS, Javascript, Java based web development frameworks such as 

Struts. 

• Familiarity and experience with any BPM suite is helpful 

• SOA - familiar with concepts, experience consuming SOAP / REST services 

• SQL and general database interaction, especially Oracle, SQL Server, and DB2 XML, XSL 

• Enterprise Content Management such as Filenet, Documentum, Oracle CM, etc 

• Good English communication skills, both verbal and written.  

• Bachelor of Science /Master of Science degree in Computer Science, Engineering or a related 

subject 

• Have experience in Camunda platform 

Salary: Attractive Salary 

Benefits: 

• Premium healthcare package (PVI) 

• Public holiday and Annual leave are in accordance with the Vietnamese Labor Law 

• Opportunities for onsite work for international projects abroad 

• 13th month salary 

• Performance Bonus 

• IBM Certificate fee 

• Company Trip 



• Birthday gift; year-end gifts; year-end dinner.  

• Home office supporting package; Coffee and Snack in the office 

• Opportunity to work with international team  

If you are interested in this position, please contact us at: loi@coutureconsulting.com; cell: 0972 820 126. 

Thank you for reviewing this JD.  

Have a good one.  
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Vị trí – Javasript Developer 

Trách nhiệm 

• Phát triển và phân phối các giải pháp CNTT cho doanh nghiệp bằng các công cụ hiện đại. 

• Một số dự án sẽ yêu cầu cộng tác từ xa qua internet, các dự án khác sẽ yêu cầu làm việc trực tiếp với 

khách hàng tại chỗ tại nơi họ kinh doanh. 

• Trách nhiệm cho vị trí này - làm việc trực tiếp với khách hàng và / hoặc nhóm để hiểu các yêu cầu. Sử 

dụng phương pháp cập nhật để phát triển, thử nghiệm, gỡ lỗi, cải thiện, tài liệu và triển khai các giải pháp. 

Yêu cầu 

Chúng tôi đang tìm kiếm các lập trình viên với một loạt các kỹ năng. Kỹ năng trong bất kỳ lĩnh vực nào sẽ 

có giá trị cho ứng viên: 

• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm 

• Lập trình Java 

• Máy chủ ứng dụng J2EE, đặc biệt là websphere, Jboss 

• Phát triển web - Các khung phát triển web dựa trên HTML, CSS, Javascript, Java như Struts. 

• Sự quen thuộc và trải nghiệm với bất kỳ bộ BPM nào đều hữu ích 

• SOA - quen thuộc với các khái niệm, kinh nghiệm sử dụng dịch vụ SOAP / REST 

• Tương tác SQL và cơ sở dữ liệu chung, đặc biệt là Oracle, SQL Server và XML XML, XSL 

• Quản lý nội dung doanh nghiệp như Filenet, Documentum, Oracle CM, v.v. 

• Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt, cả bằng lời nói và bằng văn bản. 

• Cử nhân Khoa học / Thạc sĩ Khoa học về Khoa học Máy tính, Kỹ thuật hoặc một môn học liên quan 

• Có kinh nghiệm trong nền tảng Camunda 

Mức lương: Mức lương hấp dẫn 

Lợi ích: 

• Gói chăm sóc sức khỏe cao cấp (PVI) 

• Nghỉ lễ và nghỉ phép hàng năm theo Luật Lao động Việt Nam 

• Cơ hội làm việc tại chỗ cho các dự án quốc tế ở nước ngoài 

• Lương tháng thứ 13 

• Phần thưởng hiệu suất 

• Phí chứng chỉ IBM 

• Du lịch công ty 

• Quà sinh nhật; quà tặng cuối năm; tiệc cuối năm. 

• Hỗ trợ tiền đồng phục; Cà phê và đồ ăn nhẹ trong văn phòng 

• Cơ hội làm việc với đội ngũ quốc tế 

Nếu bạn quan tâm đến vị trí này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: loi@coutureconsulting.com; hoặc 

số điện thoại: Chị Lợi- 0972 820 126. Cảm ơn bạn đã xem. 



 


