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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

I. THÔNG TIN CÔNG TY 

Công ty Cổ Phần Rynan Technologies Vietnam 

Địa chỉ: Ấp Long Trị, Xã Long Đức, Thành Phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam. 

Website: http://rynan.net; https://rynan.vn 

Tại RYNAN Technologies Việt Nam, Chúng tôi tập trung nghiên cứu, tích hợp và sản 

xuất thiết bị Internet kết nối vạn vật, thuật toán điện toán đám mây và cơ sở dữ liệu 

lớn phục vụ những lĩnh vực: thiết bị thông minh, nông nghiệp thông minh, nhà thông 

minh, truy xuất nguồn gốc, mạng lưới giám sát côn trùng phục vụ nông nghiệp và 

ứng dụng công nghệ AI,… 

II. THÔNG TIN DỰ TUYỂN 

Để đáp ứng nhu cầu phát triển, định hướng kinh doanh, công ty chúng tôi đang tìm 

kiếm những ứng viên ở các vị trí sau: 

1. Nhân viên phát triển ứng dụng web (Web Developer): 

- Số lượng: 02 

- Mô tả công việc: 

o Lập trình phát triển các dự án ứng dụng của công ty trên nhiều nền tảng 

web. 

o Nghiên cứu kỹ thuật mới để đáp ứng yêu cầu phát triển cho dự án. 

o Tham gia xây dựng và thiết kế cho những dự án mới. 

o Tham gia bảo trì, tùy chỉnh tính năng những dự án đang triển khai. 

  

http://rynan.net/
https://rynan.vn/
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- Yêu cầu: 

o Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thông tin 

hoặc chuyên ngành liên quan. 

o Có kiến thức, kinh nghiệm lập trình ít nhất 1 ngôn ngữ, 

o Ưu tiên ứng viên từng viết PHP, biết về CSS, Javascript và Jquery. 

o Nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc, đam mê lập trình, ham học 

hỏi. 

o Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm. 

 

2. Nhân viên kiểm tra phần mềm: 

- Số lượng: 01 

- Mô tả công việc:  

o Kiểm tra đảm bảo chất lượng phần mềm trong các dự án của công ty. 

o Viết test case, lên kế hoạch kiểm thử phần mềm. 

o Viết tài liệu hướng dẫn về ứng dụng, hỗ trợ triển khai ứng dụng đến khách 

hàng. 

- Yêu cầu: 

o Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành có liên quan đến lĩnh 

vực, sản phẩm công ty. 

o Có kiến thức kiểm tra ứng dụng phần mềm (web và mobile app). 

o Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng các chương trình auto testing. 

o Chăm chỉ, siêng năng, cẩn thận – tỉ mỉ. 

3. Nhân viên giám sát dữ liệu: 

- Số lượng: 01 

- Mô tả công việc:  

o Giám sát hoạt động thiết bị và theo dõi dữ liệu định kỳ.  
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o Đảm bảo việc giám sát 7 ngày/ tuần (sẽ nghỉ bù vào các ngày trong 

tuần để đảm bảo giờ công làm việc).  

o Báo cáo tức thời các hiện tượng khác thường cho nhân viên xử lý dữ liệu 

để tiến hành phân tích và xử lý.  

o Báo cáo kết quả giám sát định kỳ (ngày, tuần, tháng) cho nhóm trưởng.  

- Yêu cầu: 

o Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành có liên quan đến lĩnh 

vực, sản phẩm công ty. 

o Thành thạo vi tính văn phòng. 

o Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở các vị trí tương tự. 

o Chăm chỉ, cẩn thận. Khả năng phân tích tốt, nhạy bén. 

III. LƯƠNG THƯỞNG VÀ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ 

- Mức lương thỏa thuận. 

- Hỗ trợ cơm trưa (hoàn toàn); sáng, tối (không hoàn toàn). 

- Được cấp phát đồng phục và máy tính làm việc. 

- Được tham gia bảo hiểm đầy đủ theo qui định. 

- Chế độ nghỉ phép, lễ tết theo đúng quy định hiện hành của công ty. 

- Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo. 

- Có khả năng thăng tiến và học tập, nâng cao trình độ. 

HỒ SƠ DỰ TUYỂN 

1. Hồ sơ xin việc cần ghi rõ những kinh nghiệm đã có trong thời gian học tập hoặc làm 

việc. 

2. Các văn bằng, chứng chỉ có liên quan. 

3. Sinh viên chưa có kinh nghiệm làm việc phải gửi: bảng điểm, thông tin các đồ án, 

môn học, đề tài nghiên cứu mà sinh viên đã tham gia (nếu có). 

4. Hồ sơ phải ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại, email. 
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HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ 

- Nộp qua email: bien.mai@rynantech.com 

- Số điện thoại liên hệ: 0907 42 52 59 (Ms Biên). 

Lưu ý:  

Công ty chỉ gọi phỏng vấn các hồ sơ đạt yêu cầu.  

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến khi tìm được ứng viên thích 

hợp. 
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