
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN IDTEK 

Công ty Cổ Phần IDTEK chuyên cung cấp các dịch vụ chất lượng cao trong các lĩnh vực phần 

mềm, viễn thông và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin với đội ngũ chuyên gia, lập trình viên 

tâm huyết, giàu kinh nghiệm, từng tham gia tư vấn và triển khai thành công các dự án lớn. 

 

I. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG: 
 

1. KỸ SƯ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG 

Trách nhiệm công việc: 

- Quản lý và vận hành máy chủ ảo Linux, Windows trên nền tảng ảo hóa VmwareVSphere, 

EC2 & Lightsail AWS. 

- Hỗ trợ xây dựng và thiết lập quy trình CI/CD cho các dự án phát triển phần mềm của công ty 

(Sẽ có thời gian training và tìm hiểu). 

- Chịu trách nhiệm theo dõi, vận hành hệ thống phần mềm kiến trúc Sass trên hạ tầng AWS sử 

dụng ECS & EKS. Tối ưu hệ thống, tối ưu chi phí sử dụng hạ tầng. (Sẽ có thời gian training 

và tìm hiểu). 

- Nghiên cứu công nghệ mới, tìm giải pháp hay, phù hợp cho từng vấn đề. 

Yêu cầu: 

- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT hoặc các chuyên ngành liên quan. 

- Có kiến thức về networking, mô hình OSI (Yêu cầu bắt buộc). Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ 

CCNA. 

- Có kiến thức về scripting language như bash, powershell vào việc quản trị máy chủ linux 

hoặc windows. 

- Có kiến thức về quản trị một trong số hệ cơ sở dữ liệu sau: PostgreSQL, SQL Server, 

MySQL. 

- Khả năng tư duy nhanh nhạy và tinh thần chủ động trong công việc. 

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. 

- Có kinh nghiệm với việc quản lý container orchestrator như docker swarm, kubernetes, AWS 

ECS là một điểm cộng. 

- Có kinh nghiệm sử dụng công cụ tự động, infrastructure as code như ansible, teraform, 

cloudformation là một điểm cộng. 

 

2. TESTER: 

Trách nhiệm công việc:  

- Đánh giá và thực hiện test các website mới hoặc được cải tiến.  

- Lập test plan và test cases, chuẩn bị dữ liệu test.  

- Test các dự án website, app, phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo chất lượng dự án:  

- Test trải nghiệm người dùng. 

- Test hiệu suất và các vấn đề ảnh hưởng đến hiệu quả chức năng của website ∙ Kiểm tra khả 

năng tương thích với các thiết bị, trình duyệt khác nhau ∙ Theo dõi, hiểu sâu cấu tạo, hoạt 

động của website, cung cấp nhanh các giải pháp xử lý sự cố người dùng có thể gặp phải khi 

được yêu cầu.  



 

 

- Phân tích, theo dõi kết quả test - fix, báo cáo kết quả test - fix  

- Giao tiếp, hỗ trợ các đối tác trong suốt quy trình tiếp nhận xử lý lỗi gặp phải  

- Biên soạn các tài liệu phục vụ cho việc test và mô tả sản phẩm  

- Training sử dụng phần mềm  

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý 

Yêu cầu: 

- Am hiểu về quy trình phát triển website và các giai đoạn testing của dự án.  

- Hiểu biết và có kinh nghiệm về Database là một lợi thế. 

- Có kinh nghiệm lập Test Plan, Test Cases, Test Data. 

- Có hiểu biết và có kinh nghiệm về lập trình Automation Test là một lợi thế. 

- Có kinh nghiệm sử dụng Tool Test tự động theo kịch bản, Performance, Load Test… Kỹ 

năng quản lý và đàm phán tốt.  

- Khả năng trao đổi thông tin với các thành viên đội dự án.  

- Kỹ năng viết tài liệu đặc tả, tài liệu dự án. 

- Kỹ năng giải quyết vấn đề toàn diện với tư duy phản biện, và khả năng làm việc hiệu quả trên 

nhiều dự án cùng một lúc. 

 

3. KỸ SƯ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM. 

Trách nhiệm công việc: 

- Chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển các core component của công ty. 

- Sẵn sàng hỗ trợ các đội dự án tháo gỡ các điểm nghẽn, khó khăn trong quá trình phát triển 

phần mềm. 

- Sẵn sàng trong việc đào tạo và phát triển kỹ năng của các kỹ sư lập trình. 

- Hỗ trợ thiết lập quy trình CI/CD cho các dự án phát triển phần mềm ở công ty. 

- Nghiên cứu công nghệ mới, tìm giải pháp hay, phù hợp cho từng vấn đề theo yêu cầu của 

trưởng nhóm. 

Yêu cầu: 

- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT hoặc các chuyên ngành liên quan. 

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về phát triển phần mềm web service với vai trò backend 

developer. 

- Có hiểu biết về nền tảng kiến trúc .NET Core Framework hoặc một framework tương tự như 

sau Synmfony, Laravel, Dijango, Ruby on Rails, …v.v. 

- Có làm việc thường xuyên với một ngôn ngữ cơ sở dữ liệu quan hệ như SQL Server, 

Postgres, MySQL. 

- Có kiến thức về thiết kế và xây dựng các hệ thống phân tán là một lợi thế. 

- Có kiến thức về việc phát triển và vận hành các thành phần trên hệ thống cloud là một lợi thế. 

- Khả năng tư duy nhanh nhạy và tinh thần chủ động trong công việc. 

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. 

 

4. AUTOMATION TESTER  

Trách nhiệm công việc: 

- Đánh giá và thực hiện test các website mới hoặc được cải tiến 

- Lập test plan và test cases, chuẩn bị dữ liệu test 

- Test các dự án website, app, phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo chất lượng dự án: 



 

 

 + Test trải nghiệm người dùng 

 + Test hiệu suất và các vấn đề ảnh hưởng đến hiệu quả chức năng của website 

- Kiểm tra khả năng tương thích với các thiết bị, trình duyệt khác nhau 

- Theo dõi, hiểu sâu cấu tạo, hoạt động của website, cung cấp nhanh các giải pháp xử lý sự cố 

người dùng có thể gặp phải khi được yêu cầu. 

- Phân tích, theo dõi kết quả test - fix, báo cáo kết quả test – fix 

- Giao tiếp, hỗ trợ các đối tác trong suốt quy trình tiếp nhận xử lý lỗi gặp phải 

- Biên soạn các tài liệu phục vụ cho việc test và mô tả sản phẩm 

- Training sử dụng phần mềm 

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý 

Yêu cầu: 

- Có kinh nghiệm hoặc kiến thức, hiểu biết về kiểm thử phần mềm. Có khả năng phân chia test 

case. 

- Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên lập trình auto test công nghệ: Cypress, Selenium 

- Có kinh nghiệm test Single Page Application (SPA) 

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các dự án theo mô hình Agile Scrum.Kỹ 

năng giải quyết vấn đề toàn diện với tư duy phản biện, và khả năng làm việc hiệu quả trên 

nhiều dự án cùng một lúc 

- Có tư duy logic và khả năng phân tích khá tốt. 

 

5. THỰC TẬP SINH (chuyên ngành hệ thống thông tin/ mạng máy tính). 

Trách nhiệm công việc 

- Định hướng thực tập: Phát triển theo hướng vận hành các ứng dụng trên nền tảng 

Windows, và Linux. Quản trị các hệ thống server less, container như docker, kubenetes và cloud 

infrastructure. 

- Vận hành bằng IT automation như: shell script: shebang, powershell sử dụng công cụ 

www.idtek.com.vn 1/1ansible. 

Yêu cầu: 

- Có kiến thức cơ bản về mạng như mô hình OSI, TCP/IP. cidr IP v4, các protocol cơ bản như 

VPN, SSH, HTTPS v.v... 

- Có kiến thức về bất kỳ một ngôn ngữ lập trình cơ bản nào như C, C++, C#, Visual Basic, 

Python, v.v... 

- Có kiến thức về các dịch vụ của windows là một lợi thế như: Active Directory, Sql Server. 

- Có kiến thức về shell script như powershell, shell linux là một lợi thế. 

 

II. QUYỀN LỢI 

- Lương, phụ cấp thỏa thuận, cạnh tranh. 

- BHXH theo quy định của Pháp Luật. 

- Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt. 

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. 

- Du lịch thường niên 2 lần/ năm (trong/ ngoài nước). 

- Hoạt động thể thao, câu lạc bộ bóng đá hàng tuần. 



 

 

- Tham gia CLB Thiện nguyện. 

- Và nhiều phúc lợi khác kèm theo. 

 

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ: 
Phòng nhân sự - Công ty Cổ phần IDTEK 

Mrs Trân Nguyễn 

Địa chỉ: 96 đường số 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TP HCM 

Tel: 028 6288 5088 EXT: 820 

Mobile: 0937 345 979  

Email: tran.nguyen1@idtek.com.vn 

 

 


