THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Giới thiệu chung

Địa chỉ

Tầng 10, tòa nhà số 300 Đê La Thành (nhỏ), quận Đống Đa, HN

Điện thoại

+84 24 3222 2746

Website

https://ecommage.com

E-mail

tuyendung@ecommage.com

Quy mô

20 - 50 người

Về chúng tôi

Ecommage là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế website và cung
cấp các giải pháp thương mại điện tử với sứ mệnh hỗ trợ các doanh
nghiệp tăng cường lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trực tuyến. Hiện
tại, chúng tôi đang làm việc với các đối tác từ khắp các nơi trên thế
giới như : Mỹ, Đức, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan… và nhận được sự
đánh giá cao từ khách hàng – đối tác.
Đến với Ecommage, bạn không chỉ đơn thuần có 1 công việc mà còn
cùng chúng tôi thực sự bắt đầu một cuộc hành trình- Hành trình tự
khám phá bản thân và tương lai phía trước, nơi bạn sẽ bắt đầu 1 cuộc
thử thách trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp, sáng tạo đầy thú vị.

1

Thông tin việc làm

Vị trí
Quyền lợi

Lập trình viên Magento
Môi trường Startup nhiều cơ hội thăng tiến
Lương thưởng hấp dẫn (monthly performance bonus, and 13th month
salary)
Chế độ đào tạo bài bản, chuyên nghiệp
Cơ hội onsite tại Châu Âu, Châu Mỹ và một số nước châu Á
Làm việc 5 ngày/ tuần, ăn trưa miễn phí, liên hoan định kì hàng tháng,
du lịch định kì hàng năm….

Mô tả

Tham gia phân tích, thiết kế, phát triển, triển khai, bảo trì website
thương mại điện tử.
Phát triển và duy trì các chức năng của hệ thống website thương mại
điện tử cho khách hàng Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Á (trên nền tảng
Magento).
Làm việc 5 ngày/ tuần, ăn trưa miễn phí, liên hoan định kì hàng tháng,
du lịch định kì hàng năm

Yêu cầu

Tốt nghiệp đại học hoặc các trung tâm đào tạo CNTT
Junior PHP Developer: ít nhất 1 năm kinh nghiệm lập trình web
Senior PHP Developer: ít nhất 3 năm kinh nghiệm lập trình web
Sử dụng tốt 1 trong các framewwork: codeigniter, Laravel, Yii, hoặc Zend.
Có kinh nghiệm làm việc với Magento là một lợi thế.
Có kiến thức tốt về PHP, HTML, JavaScript
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