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ĐÀ LẠT 

 

Với chúng tôi, Đà Lạt chính là nơi cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Đây cũng là một                    
môi trường tuyệt vời để bạn phát huy sự sáng tạo của bản thân. 

Mô tả công việc 
- Tham gia đội ngũ phát triển Mobile Application, Web Application 

- Tư vấn, xây dựng, triển khai và bảo trì các hệ thống quản trị doanh nghiệp (ERP) 

- Tham gia đội ngũ triển khai IoT, IIoT (Smart Home, Smart Industry) 

- Nghiên cứu phát triển và ứng dụng Big Data, ML/AI 

Các dự án tiêu biểu của team 

- Mojo Cut: ứng dụng tách nền ảnh bằng AI/ML hot nhất trên cả 2 nền tảng                

Android/iOS 

- AI tự động phân loại phản ánh của khách hàng cho Mobifone dựa trên RPA và NLP 

- AI tự động xử lý đơn hàng 

- Quản lý hệ thống an toàn cho nhà máy phát điện 

- Xây dựng hệ thống DevOps tự động hóa quy trình phát triển phần mềm 

Yêu cầu 

- Yêu Đà Lạt và muốn gắn bó lâu dài. Xây dựng những thứ thực sự có giá trị đều mất                    

thời gian. Chúng ta hãy đi đường dài cùng nhau 

- Đã có ít nhất 2 năm kinh nghiệm phát triển Mobile, Web Application 

- Sẵn sàng làm việc với các ngôn ngữ, framework căn bản: JavaScript, Python,             

Angular, React, NativeScript 

- Tiếng Anh giao tiếp tốt, sẵn sàng cập nhật công nghệ mới 

Quyền lợi 

- Mức lương tối thiểu 10 triệu/tháng, xét duyệt tăng lương theo năng lực 

- Môi trường đề cao sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, gần gũi với thiên                 

nhiên 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.innoria.magicut&hl=en&gl=US
https://apps.apple.com/vn/app/mojo-cut/id1522510649


 

- Chúng tôi đề cao sự sáng tạo. Bạn không phải là một cái máy và chúng tôi cũng                  

không muốn chỉ tuyển về những cái máy code 

Liên Hệ 

- Skype: tuanvcw 

- Email: tuanvu@innoria 

- Địa chỉ: số 1, Cao Thắng, phường 7, tp Đà Lạt, Lâm Đồng 


