PHP Developer
Thông tin tuyển dụng
Mã công việc:
Tuyển Dụng Tại: Hồ Chí Minh

Ngành:
Hình thức:

CNTT - Phần mềm
Nhân viên chính thức

Mức lương:
Cấp bậc:
Tuổi:

Loại hình:
Bằng cấp:
Phụ cấp khác:

Toàn thời gian
Đại học

Trên 6,000,000 VND
Nhân viên
25 - 40Tuổi

Thông tin công ty
Chuyên sản xuất các phần mềm ứng dụng trong kinh doanh, đào tạo tin học, biên soạn tài liệu.

Mô Tả Công Việc
- Lập trình Web trên nền tảng mã nguồn mở (PHP, Apache, MySQL)
** Địa điểm và thời gian làm việc:
- Địa điểm làm việc chính: C12/3 Cao ốc 41 bis Điện Biên Phủ, P.25, Q.BT, TP.HCM
- Thời gian: 10h sáng – 7h chiều, thứ 4 - CN

Kỹ năng yêu cầu
- Tốt nghiệp các trường đại học có chuyên ngành liên quan
- Có 3 năm kinh nghiệm trở lên
- Có kinh nghiệm lập trình PHP
- Có kinh nghiệm profile MySQL, tối ưu mã PHP
- Có khả năng làm việc trực tiếp với HTML, CSS;
** Các yêu cầu khác
- Đam mê trong việc tạo ra sản phẩm mới
- Tính độc lập, tự giác cao
- Quyết tâm giải quyết vấn đề
- Làm việc nhanh và chủ động
- Ham học hỏi và có khả năng tự học tốt
- Có trách nhiệm với công việc
** Gửi CV dưới dạng pdf và port folio vào chiminh_chiminh@yahoo.com

Thông tin khác
Thử việc

3 tháng

Thời gian làm
việc
Kinh nghiệm

3 năm

Cơ hội huấn
luyện

- Cơ hội làm việc tại nước ngoài

Đồng nghiệp
Ngày nghỉ
Phúc lợi

- Hợp đồng lao động 1 năm và khả năng tiếp tục dựa trên thành tích đạt được

Thông tin liên hệ
Vui lòng đăng nhập để xem thông tin liên hệ của nhà tuyển dụng.
Nếu bạn chưa có tài khoản, Nhấn vào đây để đăng ký.

