
MỜI ĐỒNG HÀNH 

FCORP là Công ty hoạt động trong lĩnh vực truyền thông về tài chính và đầu tư tài chính. FCORP  
phát triển và chủ quản của các trang diễn đàn tài chính, trang tin tổng hợp tài chính và các hoạt 
động báo chí online về lĩnh vực tài chính nhằm hỗ trợ các hoạt động đầu tư tài chính của nhà đầu 
tư và nơi để các doanh nghiệp có cơ hội truyền thông các hoạt động của mình đến với Nhà đầu tư. 

Hiện tại, FCORP đang tập trung vào phát triển các sản phẩm ứng dụng web phục vụ cho nhu cầu 
tìm kiếm thông tin và trao đổi về đầu tư tài chính. Nếu bạn yêu thích công việc với thời gian và vị 
trí làm việc linh động, vẫn phát triển được các mảng chuyên môn Công nghệ thông tin của mình 
nhưng vẫn có cơ hội học hỏi, tìm tòi phát triển thêm các hoạt động lĩnh vực khác như tài chính và 
đầu tư tài chính, mời bạn ứng tuyển vào vị trí: Chuyên viên lập trình web với mô tả cụ thể như 
sau: 

Vị trí Chuyên viên lập trình web. Đơn vị Phát triển sản phẩm 
Quản lý TT Product Manager Cấp bậc Chuyên viên 
Mục đích 

Đảm bảo hỗ trợ kịp thời các hoạt động của người dùng trên các trang diễn đàn, thông 

tin của Công ty và phát triển hoàn thiện các sản phẩm sử dụng ứng dụng web của Công 

ty  

Độ 
QT 

%T Mô tả công việc – bao gồm nhưng không giới hạn ở 

A 50% 1. Tham gia thiết kế và lập trình các ứng dụng web của Công ty 

A 40% 
2. Sửa lỗi, điều chỉnh lập trình các ứng dụng web để đảm bảo sự liên tục và 

hiệu quả cho người sử dụng 

C 5% 3. Hỗ trợ người dùng các  hoạt động cần thiết để tham gia vào các ứng dụng 

web của Công ty 

C 5% 4. Kết nối với IT các đơn vị liên quan để thực hiện các  

Yêu cầu vị trí 
Kiến thức 
chuyên môn 

- Tốt nghiệp ngành CNTT 
- Có hiểu biết là ứng dụng Stack Java trong lập trình ứng dụng web 

1. Kỹ năng công 
việc 

- Kỹ năng sáng tạo: tốt 
- Tư duy hệ thống: khá 

2. Kinh nghiệm 
tối thiểu 

- Co kinh nghiệm lập trình Java 8 trở lên, Javascript HTML và CSS 

Lưu ý đặc biệt: Ưu tiên ứng viên hiểu biết về: 
- Ruby on rails và open source discourse 
- Spring boot framework 
- React framework 

Quyền lợi:  
- Mức lương: thương  lượng 
- Được đóng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của luật lao động Việt Nam 
- Được hưởng các chế độ nghỉ phép, nghỉ mát và các chế độ phúc lợi khác theo 

quy định pháp luật và công ty 
- Được đào tạo để phát triển nghề nghiệp lâu dài. 
- Được hỗ trợ đầu tư tài chính vào thị trường chứng khoán nếu ứng viên có 

mong muốn tham gia 
 

Hồ sơ ứng tuyển gửi về Công ty theo đia chỉ: fcorpjsc@gmail.com 

Người nhận: Ms. Lâm Bội Ngọc, 0933574363 

mailto:fcorpjsc@gmail.com

