Lần cập nhật mới nhất: 03/05/2018

Giới thiệu về Công ty H2 Technology
Công ty TNHH H2 Technology là một startup chuyên về phát triển các sản
phẩm dựa trên các ý tưởng đột phá kết hợp với những công nghệ thông minh.
Hiện H2 Technology đang tập trung vào lĩnh vực giáo dục online.
Trong lĩnh vực giáo dục, sản phẩm đầu tiên của công ty là Gia sư Toeic
(http://giasutoeic.com). Gia sư TOEIC hiện là chương trình luyện thi TOEIC
online số 1 hiện nay, giúp các bạn sinh viên và người đi làm học và luyện thi
TOEIC online một cách hiệu quả, tiện lợi và thú vị.
H2 Technology được sáng lập bởi Peter Hưng (http://peterhung.org), người
trước đó đã phát triển LeeRit (http://leerit.com), một website học từ vựng tiếng
Anh được nhiều bạn yêu thích.
Đọc thêm về H2 Technology ở đây: http://giasutoeic.com/about/

Hiện tại, Công ty đang tìm kiếm những bạn phù hợp cho các vị trí về Lập
trình, Marketing và Tiếng Anh.

1. Back-End Web Developer (Lập trình Web Back-End)
(Full-time, Internship)
Mô tả công việc:
● Tham gia phát triển các sản phẩm như:
○ Gia sư TOEIC (http://giasutoeic.com) - chương trình học & luyện
thi TOEIC trực tuyến hàng đầu hiện nay
○ LeeRit (http://leerit.com) - chương trình học từ vựng tiếng Anh tốt
nhất hiện nay.
● Đóng góp ý tưởng, thảo luận và phát triển các ý tưởng sản phẩm mới
● Hỗ trợ giải quyết các yêu cầu của người dùng

Yêu cầu công việc:
● Yêu thích lập trình, công nghệ. Có thế mạnh về tư duy & khả năng giải
quyết vấn đề.
● Nắm rất rõ ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình phổ biến hiện nay như Python /
Java / C++ / C#
● Nắm vững về thiết kế Cơ sở dữ liệu (database design)
● Đã có kinh nghiệm làm việc với ít nhất 1 Web framework (dùng Python /
PHP / .NET / Java hay một ngôn ngữ khác)
○ Nếu được chọn, bạn sẽ tham gia phát triển dùng Python. Nếu liên
quan đến Web, bạn sẽ dùng framework: Django
○ Kiến thức về Python & Django là một lợi thế, nhưng không bắt
buộc. Bạn sẽ được đào tạo nếu bạn chưa biết
● Thích tìm hiểu và học hỏi về AI (Trí tuệ nhân tạo) là một lợi thế, nhưng
không bắt buộc.
● Khuyến khích những bạn mới tốt nghiệp (freshers) yêu thích về lập
trình, công nghệ nộp đơn. Nếu được chọn, bạn sẽ được đào tạo về
những công nghệ cần biết.

Đãi ngộ:
● Môi trường startup thuận lợi để bạn nhanh chóng phát triển các kĩ năng
lập trình cũng như khả năng tư duy, giúp bạn trở thành một developer
toàn diện và có khả năng giải quyết vấn đề tốt.
● Bạn sẽ được học về cách suy nghĩ và quy trình phát triển một sản
phẩm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.
● Môi trường làm việc thoải mái, sáng tạo với đồng nghiệp thân thiện.
● Có nhiều cơ hội để cải thiện vốn tiếng Anh (do công ty rất mạnh về
mảng ngoại ngữ)
● Lương 6 - 14 triệu: có bảo hiểm sau thử việc thành công.
○ Lương được offer dựa vào năng lực và kinh nghiệm, được đánh
giá thông qua quá trình phỏng vấn.

Ứng tuyển:
● Gửi CV của bạn đến team@giasutoeic.com
● Trong email, bạn ghi rõ vì sao bạn nghĩ bạn phù hợp với vị trí này.
Bạn có thể tìm hiểu thêm về các vị trí đang tuyển bằng cách:

● Truy cập Website: https://giasutoeic.com/jobs/
● Gọi Hotline tuyển dụng 0868 98 7064 (anh Hưng)

2. Online Marketers (Full-time, Internship)
Mô tả công việc:
● Lên kế hoạch & tiến hành các chiến dịch marketing online để nhiều
người học biết về sản phẩm học tiếng Anh hiệu quả của công ty
(http://giasutoeic.com, chương trình luyện thi TOEIC trực tuyến hàng
đầu hiện nay; LeeRit (http://leerit.com) chương trình học từ vựng tiếng
Anh tốt nhất hiện nay.)
● Phân tích kết quả thu được từ các chiến dịch marketing và từ đó không
ngừng cải thiện chiến lược và cách tiếp cận khách hàng.

Yêu Cầu Công việc:
● Là người có nhiều ý tưởng, thích sáng tạo, thích khám phá cái mới.
● Nắm rõ về ít nhất một trong các mảng sau:
○ Social marketing trên Facebook & các mạng xã hội khác.
○ Quảng cáo Adwords / Facebook ads
● Có khả năng viết bài & diễn đạt lợi ích của sản phẩm dưới góc nhìn của
người dùng.
● Biết sử dụng một chương trình chỉnh sửa hình ảnh (ví dụ như
Photoshop) là một lợi thế.
● Khuyến khích những bạn mới tốt nghiệp (freshers) yêu thích về
marketing nộp đơn. Nếu được chọn, bạn sẽ được đào tạo về những
kiến thức cần biết.

Đãi ngộ:
● Môi trường làm việc thoải mái, sáng tạo với đồng nghiệp thân thiện.
● Được đào tạo đầy đủ về những kiến thức liên quan
● Có nhiều cơ hội để cải thiện vốn tiếng Anh (do công ty rất mạnh về
mảng ngoại ngữ)
● Lương: 6 - 9 triệu. Có bảo hiểm sau thử việc thành công.

○ Lương được offer dựa vào năng lực và kinh nghiệm, được đánh
giá thông qua quá trình phỏng vấn.

Ứng tuyển:
● Gửi CV của bạn đến team@giasutoeic.com
● Trong email, bạn ghi rõ vì sao bạn nghĩ bạn phù hợp với vị trí này.
Bạn có thể tìm hiểu thêm về các vị trí đang tuyển bằng cách:
● Truy cập Website: https://giasutoeic.com/jobs/
● Gọi Hotline tuyển dụng 0868 98 7064 (anh Hưng)

3. Linguists - English (Full-time, Part-time, Internship)
Job descriptions:
● Create and compile language data for our online program. An example
is preparing TOEIC test data for our online Toeic training program at
http://giasutoeic.com or to help our customers improve their English
vocabulary at http://leerit.com
● Write/Find/Share data useful for learning languages. Write blog posts
about this
● Participate in /Contribute to our online marketing efforts through your
content writing skill

Job Requirements:
● IELTS >= 7.0 or TOEIC >= 900 (You don't need an IELTS/TOEIC
certificate but your English level, according to your own judgement,
should be >= 7.0 IELTS or >= 900 TOEIC)
● Strong English grammar. Can speak English well. Your daily work will
require extensive use of these 2 areas.
● Passionate about helping others learn and become more & more
interested in learning English.
● Fresh graduates are welcome to apply

Benefits:
● We're one of the very few places where your English is really used to
help many others improve their English through our online service
● Creative work environment; working with the best people in online
language learning (such as Peter Hung: http://peterhung.org)
● Freedom to manage your own work
● Salary: 6 - 8 million VND. Insurance after probation.
○ Salary offer is based on your talent & experience and is decided
after the interview

Application:
● Email your CV to team@giasutoeic.com. In the email, please explain
why you think you’re suitable for this position.
You can explore our other opennings by:
● Visit this page:  h
 ttps://giasutoeic.com/jobs/
● Call our recruitment Hotline: 0868 98 7064 (Mr. Hưng)

Ngoài ra, Công ty đang mong muốn tuyển dụng ứng viên phù hợp cho vị
trí Part-time về Marketing Online như sau:
- Số lượng: 5 bạn
- Công việc: Thực hiện những công việc về Marketing Online cho Công ty
như đăng bài giới thiệu trên facebook fanpage và SEO
- Yêu cầu: có hiểu biết cơ bản về Marketing Online.
- Quyền lợi: Lương thỏa thuận và dựa vào kết quả thực hiện công việc.
- Địa điểm làm việc: Có thể làm việc online.

