
 

 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC  

 MOBILE APP PROGRAMMER 
 

MỤC ĐÍCH 

CÔNG VIỆC 
 Lập trình ứng dụng Mobile 

NỘI DUNG 

CÔNG VIỆC 

 Tham gia đội ngũ lập trình ứng dụng di động iOS và/hoặc Android tại Công 

ty để lập trình chức năng được giao 

 Phối hợp với đội UI/UX để triển khai giao diện cho App 

 Phối hợp với đội lập trình backend để tích hợp các API truy xuất dữ liệu cho 

App 

 Các công việc khác liên quan đến Mobile App do quản lý giao và hướng dẫn 

TIÊU CHUẨN 

 

 Yêu thích phát triển các ứng dụng cho điện thoại di động (iOS/Android) 

 Có khả năng tự tìm tòi, học hỏi, đọc hiểu các tài liệu bằng tiếng Anh  

 Có kinh nghiệm làm việc với JavaScript, React JS, React 

Native, Redux, ES6 

 Có kinh nghiệm làm việc với các kiến trúc: MVC, MVVM, OOP, Functional 

Programming 

 Ưu tiên só kinh nghiệm làm việc trên iOS (ObjC), Android (Java)  

PHÚC LỢI 

 Được hưởng thu nhập từ 3.000.000 - 6.000.000/tháng (tùy chuyên môn và 

thời gian có thể làm việc tại Công ty) 

 Được hướng dẫn với đội ngũ lập trình nhiều kinh nghiệm và chuyên môn cao. 

 Được va chạm với thực tế công việc 

 Được hỗ trợ hoàn thành bài luận thực tập (nếu có) 

 Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện và chuyên nghiệp. 

 Được ưu tiên ký HDLD chính thức sau khi ra trường nếu đáp ứng được 

chuyên môn yêu cầu. 

 Có thể làm parttime để hoàn thành khóa học ở trường (yêu cầu tối thiểu làm 

việc tại Công ty 3 buổi/tuần) 

 Được hỗ trợ thiết bị wifi 4G để làm việc từ xa (Dựa trên nhu cầu thực tế, số 

lượng có hạn) 
 

SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY:  
 

- Digitel là một trong những công ty tiên phong trong việc áp dụng công nghệ thông tin để số hóa tất cả 

các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Từ hệ thống quán lý đến chiến lược bán hàng, tiếp thị, 

quảng bá thương hiệu,...Đồng nhất các kênh này thành một hệ thống duy nhất, dễ dàng trong quản lý, 

hiệu quả trong kinh doanh và hợp lý trong đầu tư.  

- Với kinh nghiệm hơn 8 năm triển khai các giải pháp ứng dụng lấy CNTT làm nền tảng, cùng với 

mạng lưới hơn 1,000 nhân viên và văn phòng đại diện trên toàn quốc, Digitel làm chủ về công nghệ 

và quy trình bán hàng để triển khai có hiệu quả các dự án cho nhiều đối tác lớn (Unilever, Garena, FE 

Credit, Liberty, Citibank,…) 

- Digitel có cơ cấu nhân sự trẻ (BDH là những người 8x) luôn hướng đến môi trường làm việc năng 

động, sáng tạo. Mỗi cá nhân được tạo điều kiện để phát huy cao nhất khả năng làm chủ trong phạm vi 

công việc được giao. Bao gồm: khuyến khích ra quyết định và chịu trách nhiệm với quyết định, biết 

chấp nhận sai sót và học hỏi từ những sai sót và Công ty đánh giá nhân sự dựa tên kết quả của cả lộ 

tình chứ không tỉ mỉ và nhỏ lẻ.  

 

DigiTel luôn rộng cửa chào đón các nhân tài đến với môi trường trẻ, đoàn kết, năng động, nơi mà mỗi 

thành viên đều có thể phát huy tính sáng tạo, tự chủ, kỹ năng tổ chức trong mọi hoạt động.  
 


