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 CONFIDENTIAL 

JOB DESCRIPTION 

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

 

VỊ TRÍ: LẬP TRÌNH VIÊN RUBY ON RAILS  

 

Báo cáo cho Quản lý HCM 

Mức lương: upto 25 triệu gross 

 

Website: https://www.ominext.com/ 

 

Mô tả công việc 

 

 Phát triển ứng dụng Web sử dụng Ruby on Rails. 

 Phân tích yêu cầu hệ thống/đặc điểm kĩ thuật. 

 Hỗ trợ các thành viên khác để giải quyết các vấn đề kĩ thuật. 

 Chỉnh sửa và bảo trì hệ thống. 

 Viết tài liệu kĩ thuật. 

 Làm việc theo sự phân công của Trưởng nhóm/Quản lý dự án, phối hợp với các thành viên 

trong nhóm để phát triển sản phẩm. 

 

Yêu cầu công việc 

 

 Có kinh nghiệm làm việc với Ruby on Rails và các thư viện phổ biến như RSpec, các gem 

như Devise, sidekiq … 

 Có kiến thức về OOP, nắm rõ các khái niệm MVC, ORM, RESTful. 

 Biết TDD và CI là một lợi thế. 

 Sử dụng tốt các database như MySQL, MongoDB, Redis. 

 Biết sử dung các công cụ hỗ trợ như GIT, redmine, các hệ điều hành UNIX là một lợi thế. 

 Biết deployment là một lợi thế. 

 Nhiệt tình và cẩn thận trong công việc. 

 

 Thời gian làm việc: thứ 2 – thứ 6, linh hoạt 8h/ngày (giờ check in tiêu chuẩn 8h00 - 8h45) 

 Địa điểm làm việc: Tầng 03, tòa nhà Bcons II, số 42/1 Ung Văn Khiêm, phường 25, Quận 

Bình Thạnh. 

 

 

https://www.ominext.com/
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Quyền lợi 

 

 Tổng thu nhập lên tới 14-15 tháng lương/năm với các khoản thưởng hấp dẫn khác. 

 Lộ trình thăng tiến (Careerpath) rõ ràng, xét tăng lương/thăng chức 2 lần/năm. Được đào 

tạo trở thành Team Leader/Technical Leader. 

 Khuyến khích học hỏi thỏa sức phát triển công nghệ mới, được đào tạo về kỹ năng mềm, 

tham dự và đứng lớp các buổi seminar về công nghệ tổ chức nội bộ hoặc bên ngoài. 

 Có cơ hội onsite tại Nhật (ngắn hạn/dài hạn) 

 Tham gia lớp đào tạo tiếng Nhật miễn phí; Trợ cấp tiếng Nhật 12 tháng liên tục lên tới 

5.000.000 VNĐ. 

 Tham gia các câu lạc bộ bên lề phong phú: CLB Thể thao, CLB Nghệ thuật, CLB Ngôn ngữ…. 

 Tổ chức thường niên sự kiện chăm lo cho con của nhân viên (quốc tế thiếu nhi 1/6, trung 

thu, giáng sinh, …) 

 Du lịch 2 lần/năm vi vu cùng 500 anh em tới các vùng miền tổ quốc. 

 Khám sức khỏe thường niên tại bệnh viện hàng đầu của Việt Nam cùng các chế độ BHXH 

theo quy định của nhà nước. 

 Quyền lợi chăm sóc sức khỏe đặc quyền với chương trình "Bác sĩ gia đình" dành riêng cho 

nhân viên của Ominext, chế độ ưu đãi khi sử dụng dịch vụ của công ty thành viên (Omi 

Pharma). 

 

You are a best candidate! 

 


