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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Công ty Phân Tích Thời Gian Thực (RTA) là tổ chức phát triển Công nghệ và các giải pháp Khoa
học Dữ liệu phục vụ quản trị doanh nghiệp/tổ chức, nghiên cứu thị trường, quản lý sản xuất nông
nghiệp, truy xuất nguồn gốc,.. RTA tập trung chủ yếu vào 3 mảng chính:
● Thực hiện survey trên smartphone/tablet trên nền tảng Real-Time Survey (rtSurvey https://rtsurvey.com)
● Phát triển giải pháp quản trị doanh nghiệp/tổ chức và quản trị sản xuất trên nền tảng
Real-Time Workspace (rtWork)
● Nền tảng để End User tương tác với các tổ chức doanh nghiệp trên nền tảng Real-Time
Home (rtHome)
Với mong muốn tìm kiếm các bạn trẻ đồng hành phát triển sản phẩm và giải pháp phục vụ thị trường,
RTA hiện đang cần tuyển thành viên cho các team sau:

1.

Vị trí tuyển dụng thuộc 2 phòng ban sau:
● rtLabs Team:

2.

● rtSolutions Team:

○ Lập trình Web: 5

○ rtSolution Developer: 10

○ Lập trình Android: 5

○ rtSupporter: 5

○ Lập trình iOS: 5

○ rtAnalyst: 10

○ Kiểm định SP (QC): 5

○ rtSolution Tester: 5

Mô tả công việc:
●

rtSolutions Team:

- Thiết kế e-form trên smartphone/tablet; thiết kế hệ thống notification tương tác thông minh trên nền
tảng R và platforms của RTA (rtWork & rtHome).

- Viết báo cáo phân tích (khả năng viết, biết sử dụng phần mềm Stata, R là 1 lợi thế)
- Kiểm định các giải pháp workflow, xây dựng tài liệu hướng dẫn & hỗ trợ khách hàng.
● QC (Quality Control) thuộc rtLabs Team
-P
 hát triển: Test Plan, Test Case và Checklist, Automation Testing
- Báo cáo kết quả và ghi nhận lỗi của phần mềm sau quá trình kiểm thử.
● Web/Server thuộc rtLabs Team
-T
 hiết kế giải pháp và phát triển sản phẩm của công ty trên nền tảng web.
- Xây dựng giao diện tùy biến (responsive design) trên nhiều thiết bị.
- Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới vào phát triển hệ thống.
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● Mobile Developer thuộc rtLabs Team:
-C
 hịu trách nhiệm về kiến trúc ứng dụng Android/iOS và chất lượng mã lập trình.
- Hỗ trợ bộ phận phân tích và giải pháp kỹ thuật.
- Khắc phục lỗi và cải thiện hiệu suất ứng dụng.

3.

Yêu cầu công việc:
● rtSolutions Team:

- Hòa đồng, nhiệt tình, vui vẻ.
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, có kinh nghiệm khảo sát và phân tích dữ liệu.
- Biết sử dụng phần mềm Stata, R là một lợi thế.
● rtLabs Team:
- Có kiến thức nền tảng về PHP, SQL, HTML, CSS, JavaScript và Linux.
- Có kiến thức tốt về các framework như Laravel, Codelgniter, Yii là một lợi thế.
- Có kinh nghiệm về Android/iOS, SQLite, SVN và các thư viện liên quan.

4.

Địa điểm làm việc:
● TP.HCM: Phòng 1101-1102 Tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, P. Đa Kao, Q1
● Hà Nội: Tầng 11, 167 Bùi Thị Xuân, P. Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng
(Riêng rtLabs Team chỉ làm việc tại TP. HCM)

Để bắt đầu trở thành thành viên của đại gia đình RTA chúng tôi, bạn vui lòng tham gia Hệ thống
Tuyển dụng Chính thức của RTA tại địa chỉ:

http://bit.do/rta-jobs
Hệ thống tuyển dụng của RTA sẽ gửi hướng dẫn ứng tuyển đến bạn qua email.
Mọi thông tin về tuyển dụng, các bạn vui lòng liên hệ với Bộ phận tuyển dụng của RTA:
- SĐT: 028.6684.6530
- Email: careers@rta.vn. Tiêu đề email theo quy tắc: [RTA - Tuyển dụng]. Nội dung: Ghi rõ thắc
mắc cần giải đáp.

RTA Team.
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