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JOB DESCRIPTION 
Company Profile 

Company Name OneTech Asia Joint Stock (OneTech Asia) Website: https://onetech.vn 

Industry Technology Established in 2018/09 

Representative Mr. NguyenLamThao 

Address Lý Thường Kiệt, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM 

Company size < 50 người 

Introduce about the 
company 

ONETECH ASIA là công ty chuyên nghiên cứu và phát triển sản phẩm phần 
mềm trên nền tảng mobile app, games, web cho thị trường Nhật Bản, Châu Á 
và thế giới. OneTech Asia luôn đi đầu và không ngừng nghiên cứu, phát triển 
sản phẩm dựa trên những công nghệ mới như ứng dụng Hololens, 
AR/VR/MR, Drone, IoT, Robot và AI. 

Job Requirements 

Position Infra/Systems/Network Engineer 

Assigned department Sever Development 

Place of work Lý Thường Kiệt, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM 

Position type fulltime 

Number of hires 2 người 

Career level Junior/middle/senior 

Salary $800 ~ 1500 

Age, Gender Không yêu cầu 

Job Description 

• Lập trình viên Mobile Apps sử dụng công nghệ IOS/Android. 
• Tham gia phát triển các ứng dụng trên nền hệ điều hành Android/IOS. 
• Cộng tác với Nhà thiết kế UI/UX cũng như tester, để đảm bảo rằng mỗi ứng 
dụng đều có thể sử dụng được 
và hoạt động hoàn hảo. 
• Tạo các bản cập nhật ứng dụng, bao gồm các bản sửa lỗi và các tính năng bổ 
sung, để phát hành. 
• Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công công việc của 
quản lý dự án. 
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Required experiences and skills 

• Bằng Cử nhân về CNTT / Khoa học Máy tính. 
• Từ 1 năm kinh nghiệm phát triển mobile app 
• Kiến thức thành thạo về các ngôn ngữ máy tính liên quan cho các thiết bị 
Android, iOS và Windows. 
• Thành thạo Java, Kotlin hoặc C ++. 
• Khả năng sử dụng các thư viện và SDK hỗ trợ. 
• Thành thạo xử lý layout, thread, service, broadcast receiver, custom 
views.... 
• Có kinh nghiệm làm việc với Social network API (Facebook, Google...) 
• Kỹ năng giao tiếp bằng lời tốt. 
• Chủ động công việc, có kỹ năng làm việc nhóm. 

Welcome/ a plus  

Education Level • Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng 

Qualifications 
• Tiếng Anh, JLPT N3. 
• Chứng chỉ CompTIA Security, MCSE, MCM, MCA, CCNP 

Working Time • Thời gian làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu: 08h – 17h00;  

Benefit 

• Lương từ 800 ~ 1200USD. (thoả thuận theo năng lực) 
• Thưởng theo dự án (mức thưởng dựa trên mức độ cống hiến, doanh thu 
của dự án). 
• Lương tháng 13. 
• Xét tăng lương dựa trên năng lực & tinh thần làm việc (số lần tăng lương 
trong năm không quy định cụ thể). 
• Nghỉ thứ 7, Chủ Nhật, lễ, tết theo đúng pháp luật (nếu dự án gấp có thể OT). 
• BHXH, các loại thuế theo đúng pháp luật. 
• Hỗ trợ đào tạo tại Nhật Bản 
• Teambuilding, du lịch hằng năm. 

Recruitment process 

 Duyệt hồ sơ 
↓ 
Làm bài test Online 
↓ 
Phỏng vấn tại văn phòng  

Foreign languages Tiếng Anh giao tiếp, Tiếng Nhật 

 


