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JOB DESCRIPTION 

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

--- 

VỊ TRÍ: DATA ENGINEER 

Báo cáo cho Team Lead 

Salary: $700 - $1500  

 

Website: https://www.bravestars.com/  

 

Mô tả công việc 

- Xử lý dữ liệu (làm sạch, chuyển hóa, chuẩn hóa, …) từ nhiều nguồn khác nhau để phục vụ 

cho các tác vụ BI, Machine Learning 

- Đảm bảo dữ liệu được tổ chức, lưu trữ hiệu quả, toàn vẹn, tin cậy 

- Tham gia phát triển, triển khai, vận hành các dịch vụ/giải pháp trên nền tảng dữ liệu 

 

Yêu cầu công việc 

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Công nghệ phần mềm, Điện tử viễn 

thông, Toán Tin, ... 

- Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh 

- Có kinh nghiệm thiết kế, xây dựng các mô hình dữ liệu, quy trình ETL, kho dữ liệu là một 

lợi thế 

- Tư duy logic tốt, có khả năng phân tích, học hỏi nhanh 

- Thành thạo cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational SQL) và NoSQL: MySQL, MongoDB, 

PostgreSQL. Hiểu biết về Google BigQuery là một lợi thế. 

- Thành thạo Git 

- Kinh nghiệm làm việc với một trong những công nghệ sau: Python, Spark 

- Kinh nghiệm với thiết kế data pipeline và các công cụ quản lý luồng dữ liệu: Airflow, 

Kafka, … là một lợi thế 

- Hiểu biết về triển khai giải pháp trên Google Cloud là một lợi thế 

- Hiểu biết về Docker, Kubernetes là một lợi thế 

 

Thời gian làm việc: Thứ 2 –Thứ 6 

 

Địa điểm làm việc: Thanh Xuân, Hà Nội 

 

You are a best candidate! 

https://www.bravestars.com/
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