
Thông tin tuyển dụng tại GiaLong Solutions: 

• Giới thiệu công ty:  
Công ty TNHH Gia Long Solutions (GLS) chúng tôi mới được thành lập – tiền thân là tổng công 

ty cổ phần tư vấn nhân lực NIC-GROUP (www.nicvn.com). Chúng tôi đang hoạt động trên lĩnh vực 
thiết kế và phát triển các ứng dụng phần mềm cho các doanh nghiệp, được đặt hàng từ trong và ngoài 
nước. Đặc biệt chúng tôi đã và đang triển khai gói phần mềm ứng dụng trực tiếp tại GLS 
(www.gls.name.vn ). 

• Thông tin tuyển dụng: 
- Tuyển gấp Nhân viên lập trình ASP.NET MVC: 
- Yêu cầu chung:  

+ Số năm kinh nghiệm: Không yêu cầu . 
+ Cấp bậc tối thiểu: Mới tốt nghiệp/Thực tập sinh/Nhân Viên.  
+ Bằng cấp tối thiểu: Không yêu cầu Yêu cầu chung: Cần tuyển lập trình viên web thành thạo 
ASP.NET MVC 2.0 hoặc 3.0.  
- Hiểu biết về jQuery, Css, Ajax, ưu tiên hiểu biết về HTML5.  
- Kỹ năng tìm kiếm tài liệu (đọc hiểu tiếng anh tốt).  
- Kỹ năng tự quản lý công việc.  
- SQL server, hiểu biết về LinQ, ADO.NET 3.5 Entity Framework.  
- Có kiến thức tốt về lập trình hướng đối tượng.  
- Khả năng tư duy, tìm kiếm, học hỏi nhanh.  
- Kỹ năng làm việc theo nhóm tốt.  
- Kỹ năng đọc tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.  
- Cẩn thận, Kỷ luât, Chịu khó, Nhiệt tình, Yêu thích công việc - Khả năng làm việc dưới áp lực cao.  
- Sử dụng thành thạo Javascript và Cascading Stylesheet.  
- Sử dụng tốt ngôn ngữ lập trình: ASP.NET MVC 2.0 hoặc 3.0.  
- Sử dụng thành thạo SQL Server.  
- Giới tính Nam/Nữ.  
Ưu tiên: Có sản phẩm Demo. Hiểu biết, làm được mã nguồn mở thiết kế web, photoshop căn bản. 

• Chính sách/Phúc lợi:  
- Mức lương: Thỏa thuận 
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao.  
- Được hưởng đầy đủ quyền lợi của người lao động Việt Nam. 

• Hồ sơ bao gồm:  Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV trực tuyến hoặc nộp hồ sơ tại văn phòng công ty. 
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2012 (Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm) 

• Liên hệ:  
- Xin vui lòng gửi CV Tiếng Anh/Tiếng Việt trực tiếp tại: Văn phòng công ty, hoặc qua email: 

loantt@nicvn.com or admin@gls.name.vn  
- Hoặc tham khảo tại trang tuyển dụng: http://www.tuyendung.com.vn/timvieclam/48315-nhan-vien-

lap-trinh-aspnet-mvc.aspx .  
- Địa chỉ văn phòng: Số 7, Đường 19, P. Bình An, Quận 2 (gần cầu Sài Gòn). 
- Điện thoại: 083.740.7599 hoặc 0167.883.1483 


