Nhân Viên Web Developer
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
Mức lương: 10 – 15 triệu
Kinh nghiệm: 2 năm
Yêu cầu bằng cấp: Đại học
Ngành nghề : IT Phần Mềm
Địa điểm làm việc : TP.HCM
Chức vụ: Chuyên viên - Nhân viên
Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
Yêu cầu giới tính: Nam
Yêu cầu độ tuổi: Không yêu cầu độ tuổi
MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Phát triển các hệ thống quản lý nghiệp vụ cho doanh nghiệp (ERP)
Triển khai các yêu cầu xây dựng các ứng dụng Web có mô phỏng 3D – Server
Phát triển các Website/ Mobile site mới và bảo trì các Webiste hiện có.

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

- Mức lương, thưởng hấp dẫn tùy theo năng lực.
- Thưởng lương tháng 13.
- Mua BHXH đầy đủ cho nhân viên, và hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả.
- Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày. Nghỉ CN
- Xét tăng lương mỗi năm 1 lần.

YÊU CẦU KHÁC

ĐIỀU KIỆN KỸ NĂNG VÀ KINH NGHIỆM CẦN CÓ:
Hơn 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực coding PHP, HTML5, CSS, JavaScript（Ưu tiên người có kinh nghiệm lâu năm）
Hơn 1 năm kinh nghiệm lập trình theo team.
KỸ NĂNG VÀ KINH NGHIỆM:
Có kinh nghiệm và đam mê về lập trình Web, Game mô phỏng thực tế ảo, ứng dụng quản lý
Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh…
Tìm tòi nghiên cứu công nghệ mới
Làm việc độc lập và theo nhóm
Có tính cẩn thận, tỉ mỉ, tinh thần trách nhiệm cao
Có khả năng chịu áp lực công việc cao
Sẵn sàng nghiên cứu các công nghệ mới
Thành thạo ngôn ngữ lập trình PHP, có kinh nghiệm về các framework như Kohana, Cakephp, Phalcon... từ 1 năm kinh nghiệm trở lên
Sử dụng tốt HTML/ CSS/ JavaScript/ Jquery/ Bootstrap/ JSON/ XML,….
Có kinh nghiệm làm việc với MySQL hoặc NoSQL (MongoDB, ...)
BẠN SẼ ĐƯỢC ƯU TIÊN NẾU CÓ CÁC ĐIỀU KIỆN SAU ĐÂY:
Có kinh nghiệm về Python, Ruby, lập trfnh Game 3D
Có kinh nghiệm về ERP, phần mềm kế toán
Có kinh nghiệm về PostgresSQL, SQL Server
Thành thạo các công cụ quản lý mã nguồn: SVN hoặc GIT
Có kinh nghiệm xây dựng API và xây dựng DB
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Nhân Viên Đồ Họa 3D
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
Mức lương: 10 – 15 triệu
Kinh nghiệm: 2 năm
Yêu cầu bằng cấp: Đại học
Ngành nghề : Đồ Họa 3D
Địa điểm làm việc : TP.HCM
Chức vụ: Chuyên viên - Nhân viên
Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
Yêu cầu giới tính: Nam
Yêu cầu độ tuổi: Không yêu cầu độ tuổi
MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thu thập dữ liệu về sản phẩm nội thất từ nhà cung cấp để chuẩn bị cho công đoạn mô phỏng.
Xây dựng mô hình 3D các vật dụng nội thất và thực hiện mô phỏng Render, Bake… upload on cloud.
Xây dựng không gian nội thất 3D và thiết kế ánh sáng, đặc tính vật liệu, Render, Bake…upload on cloud.

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG - Mức lương, thưởng hấp dẫn tùy theo năng lực.
- Thưởng lương tháng 13.
- Mua BHXH đầy đủ cho nhân viên, và hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả.
- Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày. Nghỉ CN
- Xét tăng lương mỗi năm 1 lần.
YÊU CẦU KHÁC

ĐIỀU KIỆN KỸ NĂNG VÀ KINH NGHIỆM CẦN CÓ:

Hơn 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sử dụng phần mềm mô phỏng 3D ( 3D Max, Blender, Maya, Sketchup Vray… )
KỸ NĂNG VÀ KINH NGHIỆM:
Có kinh nghiệm và đam mê về đồ họa 3D cho nội thất, Game mô phỏng thực tế ảo.
Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh…
Tìm tòi nghiên cứu công nghệ mới
Làm việc độc lập và theo nhóm
Có tính cẩn thận, tỉ mỉ, tinh thần trách nhiệm cao
Có khả năng chịu áp lực công việc cao
BẠN SẼ ĐƯỢC ƯU TIÊN NẾU CÓ CÁC ĐIỀU KIỆN SAU ĐÂY:

Có kinh nghiệm về animation cho đối tượng 3D ứng dụng cho Game.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
NGƯỜI LIÊN HỆ

A.Vũ Duy

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
EMAIL LIÊN HỆ

3hfurniture.online@gmail.com

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

01268.926691

