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CyStack
https://cystack.net/jobs/tuyen-front-end-developer/

Description

Front-end Developer

CyStack là m?t startup v? l?nh v?c an ninh m?ng t?i Hà N?i, ???c xây d?ng v?i
t?m nhìn tr? thành m?t công ty hàng ??u trong l?nh v?c an ninh m?ng, ??c bi?t là
an ninh cho n?n t?ng web và di ??ng. Chúng tôi phát tri?n m?t Security Platform
?? b?o v? toàn di?n cho các ?ng d?ng web c?a ng??i dùng tr??c các nguy c? t?
mã ??c và l? h?ng an ninh. Chúng tôi luôn chào ?ón các k? s? tài n?ng tham gia
làm vi?c t?i công ty. Trong tháng 01/2019, chúng tôi ?ang tìm ki?m các Front-end
Responsibilities
developer tham gia phát tri?n h? th?ng CyStack Platform

Date posted
February 11, 2019

Phát tri?n các tính n?ng hi?n th? cho ng??i dùng
Phát tri?n mã ngu?n và th? vi?n có th? tái s? d?ng trong t??ng lai
??m b?o tính kh? thi k? thu?t c?a thi?t k? UI / UX
T?i ?u hóa ?ng d?ng cho t?c ?? t?i ?a và kh? n?ng m? r?ng
Xây d?ng các website, landing page…
Qualifications

Có ni?m ?am mê làm vi?c v?i front-end và thành th?o HTML/CSS/JS
Có th? làm vi?c ???c v?i m?t s? Frontend framework nh? Angular, Vue,
React
?u tiên các ?ng viên:
Thành th?o 1 ngôn ng? l?p trình Backend nh? PHP, Python…
?ã có các ch?ng ch? ngo?i ng? qu?c t? (IELTS, TOEFL)
Job Benefits

???c ?ào t?o thêm ki?n th?c ?? tr? thành fullstack developer và t? duy
growth (áp d?ng technology ?? t?i ?u marketing & sale) ph?c v? cho công
vi?c.
???c làm vi?c trong m?t môi tr??ng startup công ngh?, n?i b?n s? ???c t?
do nghiên c?u, sáng t?o, ?óng góp ý ki?n.
L??ng th?a thu?n theo n?ng l?c (10M-15M VND)
L??ng tháng 13, b?o hi?m, du l?ch, ?n tr?a… và tham gia các ho?t ??ng t?p
th? mang ??m nét v?n hóa c?a CyStack.
Contacts
Chúng tôi ch? yêu c?u ?ng viên g?i CV bao g?m t?i thi?u các thông tin sau:
Thông tin cá nhân: H? tên, ngày sinh, quê quán, ?nh
Quá trình h?c t?p
Blog k? thu?t cá nhân, LinkedIn, Twitter, Facebook (n?u có)
Các thành tích, gi?i th??ng, ch?ng ch? (n?u có)
T? gi?i thi?u v? b?n thân, s? thích, ?i?m m?nh/y?u, mong mu?n ngh?
nghi?p…
Toàn b? các thông tin trên c?n ???c g?i ??n ??a ch? hr@cystack.net v?i tiêu ??
[Developer] ?ng tuy?n v? trí Front-end developer tr??c ngày 16/02/2019. M?i
thông tin chi ti?t liên h?: Ms. Trang – Ph? trách tuy?n d?ng. S?T: 097 289 3407
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