
   

 

 

 

 

 
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

 

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương là doanh nghiệp 
hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản, Sản xuất vật liệu xây 
dựng… Hiện nay, Công ty có nhu cầu tuyển dụng vị trí sau:  

 
Vị trí tuyển dụng: 

- Kỹ sư Phần mềm CNTT. 
Mô tả công việc : 

- Hình thức làm việc: Thường xuyên, toàn thời gian 
- Nghiên cứu, nắm vững các sản phẩm, công nghệ, giải pháp phần mềm, đề 

xuất ứng dụng các công nghệ mới.  
- Tiếp nhận và phát triển dự án ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp. 
- Cập nhật tiến độ và thông báo tình trạng công việc tới quản lý. 
- Tham gia triển khai các giải pháp Công nghệ Thông tin phục vụ công tác 

quản lý và kinh doanh của Công ty.  
- Phân tích, thiết kế, lập trình. 
- Chịu trách nhiệm kiểm định, Bảo trì, khắc phục sự cố, chỉnh sửa phần mềm, 

hỗ trợ người dùng về phần mềm trong suốt quá trình phát triển dự án. 
- Thực hiện nghiệp vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp 

Quyền lợi được hưởng: 
- Thu nhập hàng tháng: theo thỏa thuận. 
- Các phúc lợi khác theo quy định của Công ty. 
- Môi trường làm việc tiến bộ, năng động, thân thiện. 

Yêu cầu công việc: 
- Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành công nghệ phần mềm. 
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm về lĩnh vực phát triển và triển khai. 
- Sử dụng thành thạo một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình : C#, .NET, PHP, 

Java, Javascript, Jquery, HTML/CSS 
- Sử dụng thành thạo một hoặc nhiều phần mềm CSDL như Microsoft SQL, 

Oracle, MySQL.  
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- Có khả năng thuật toán, có tư duy tốt lập trình tốt và đam mê công nghệ.  
- Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành. 

Địa điểm làm việc: 
- Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

Yêu cầu hồ sơ: 

- Đơn xin việc. 
- Sơ yếu lý lịch. 
- Hộ khẩu, chứng minh nhân dân photo 
- Các bằng cấp, chứng chỉ có liên quan.  
- Hạn nộp hồ sơ kể từ ngày thông báo đến hết ngày 15/11/2018. 
- Hồ sơ ghi rõ vị trí dự tuyển gửi trực tuyến qua địa chi email: 

info@bimico.com.vn hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Tổ chức Công tỵ. 
 

Địa chỉ: Đại lộ Bình Dương, Kp Hòa lân I, P.Thuận Giao, Tx Thuận An, tỉnh Bình 
Dương. 
Điện thoại 0274 3822602 – 322 (Anh Đông) 0983 427 924 
Lưu ý: Không trả lại hồ sơ đổi với các ứng viên không trúng tuyển. 
 


