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JOB DESCRIPTION 

--------------------- 

 

VỊ TRÍ: SENIOR C++ DEVELOPER (VIDEO STREAM PROCESSING) 

 

Báo cáo cho Leader 

Mức lương: up to 2500$ gross 

 

Website: https://www.asilla.vn/ 

 

Mô tả công việc 

 

 Tham gia vào các dự án xây dựng sản phẩm của Asilla trong mảng Computer Vision có sử 

dụng công nghệ Deep Learning. Các sản phẩm của công ty bao gồm: nhận diện hành động 

bất thường thông qua camera giám sát, multiple camera tracking, human pose estimation. 

Cụ thể: 

 Xây dựng các ứng dụng, tích hợp hệ thống sử dụng model AI trong việc phân tích Video 

 Làm việc với các hệ thống server tại chỗ hoặc trên nền tảng Cloud AWS 

 

Yêu cầu công việc 

 

 Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT hoặc tương đương 

 Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm phát triển hệ thống trên C++ 

 Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc về xử lý Video Streaming 

 Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm phát triển trên Deepstream 

 Thành thạo với môi trường Linux 

 Hiểu biết tốt về lập trình hướng đối tượng, đa luồng 

 Tư duy logic tốt, chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc 

 Có đam mê, và thích hợp với môi trường startup 

 

 Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (08h30 – 18h00) 

 Địa điểm làm việc: Tầng 3 Toà HL, Số 6 ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 

 

Quyền lợi 

 

 Mức lương cạnh tranh: upto $2500 x 14 tháng lương một năm. 

http://www.sharecv.vn/
https://www.asilla.vn/
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 Cơ hội nhận thưởng cổ phần. 

 Được tham gia đầy đủ các chế độ của Nhà nước quy định như: BHXH, BHYT, BHTN, ngày 

nghỉ phép năm. 

 Được đào tạo và làm việc trực tiếp với những chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực 

AI. 

 Có cơ hội làm những việc thách thức, phát huy hết khả năng bản thân. 

 Tham gia các buổi teambuilding, du lịch 2 - 3 lần/năm, ăn chơi hàng tháng cùng Công ty. 

 Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi (Hiếu hỉ, sinh nhật…). 

 Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái, tinh thần startup năng động. 

 

You are a best candidate! 

 

http://www.sharecv.vn/

