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1. VỀ IOTLINK 

IOTLink được thành lập vào tháng 7/2016 với sự hợp tác giữa CEO Link và 
Deki Connect cùng sự hỗ trợ công nghệ của Microsoft Việt Nam. Chúng tôi cùng đưa 
ra định hướng xây dựng một giải pháp quản lý và tiếp thị hữu hiệu cho doanh nghiệp, 
người tiêu dùng và chính phủ trên nền tảng 3D và Internet kết nối vạn vật hướng tới 
một thành phố sinh động trực tuyến trong tương lai. 

IoT Link tự hào là đơn vị đầu tiên xây dựng hệ thống bản đồ số hóa 3D XinkCity, 
Bản đồ 3D, theo thời gian thực, được xây dựng từ các lớp dữ liệu riêng biệt, sẵn sàng 
cho kết nối IoT và có khả năng phân tích, tổng hợp dữ liệu từ những lớp khác nhau. 
Giải pháp hoàn toàn được phát triển bởi những kỹ sư Việt Nam. XinkCity được đánh 
giá đã có những tính năng không hề thua kém Google Map và tiềm năng năng vượt 
trội với hệ bản đồ 3D. Đầu năm 2018 IoTLink đã được định giá khoản đầu tư đến 3 
Triệu USD từ các nhà đầu tư thiên thần.  

Đặc biệt trong tuần đầu tháng 5/2018, giải pháp bản đồ 3D của IOTLink được 
vinh dự được mời trình bày tại ba cơ quan lãnh đạo cấp cao của Việt Nam: Văn phòng 
chính phủ; Bộ Xây Dựng và Bộ Tài Nguyên Môi Trường. 

Với mục tiêu đem đến những sản phẩm chất lượng có tính ứng dụng cao, tạo 

ra sản phẩm của người Việt, do người Việt xây dưng, đặt dấu ấn thực thụ vào sự phát 

triển trong ngành CNTT  trong nước và vươn xa ra toàn thế giới, IoTLink chào đón 

các nhân tài, các lập trình viên đầy tiềm năng. 

Công ty chúng tôi cần tuyển dụng cho các vị trí sau:  

2. CHỨC DANH/ VỊ TRÍ:  

 10 Lập trình viên Map 2D/3D (senior và junior)  

 10 Lập trình viên .NET 

 10 Lập trình viên Mobile, C++ 

 05 Thiết kế đồ họa 

 05 Tester 

 05 thực tập sinh C/C++; C#; Mobile 

 05 thực tập sinh thiết kế đồ họa bản đồ 2D/3D 

3. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Trung tâm R&D Công ty IOTLink 

63 Phan Đăng Lưu, P. Hòa Cường Nam, Thành phố Đà Nẵng 

4. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

 Làm việc trong dự án phát triển hệ thống bản đồ số hóa 3D Xinkcity. 

 Xây dựng các ứng dụng và framework để xây dựng ứng dụng trên nền tảng bản 

đồ 3D xinkcity. 

 Tham gia xây dựng các ứng dụng thực tiễn để phát triển thành phố thông minh. 

 Chi tiết công việc cụ thể của từng vị trí sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng 

vấn. 



5. YÊU CẦU KỸ NĂNG  

 Nắm vững lập trình hướng đối tượng. 

 Kỹ năng lập trình và tư duy thuật toán tốt. 

 Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy logic. 

 Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, đọc hiểu tài liệu tiếng anh, nghiên 

cứu công nghệ mới. 

 Đối với lập trình viên Map 2D/3D (Senior) – Mức lương từ 15 – 25tr/tháng 

o Sử dụng thành thạo ngôn ngữ C++ 

o Có kiến thức về lập trình đồ họa 3D/2D. 

o Có kinh nghiệm lập trình với các thư viện lập trình đồ họa 

openGL/OpenGL ES hoặc DirectX hoặc WebGL. 

o Đã từng làm game là một lợi thế. 

o Biết lập trình android/ios native là một lợi thế. 

- Đối với lập trình viên Map 2D/3D (Junior)   – Mức lương từ 8 – 14tr/tháng 

o Biết sử dụng ngôn ngữ C/C++ là một lợi thế. 

o Biết lập trình đồ họa 2D/3D là một lợi thế. 

o Biết lập trình android/ios native là một lợi thế. 

o Am hiểu quy trình phát triển ứng dụng đa nền tảng windows/ios/android 

là một lợi thế. 

- Đối với lập trình viên .NET – Mức lương từ 8 – 22tr/tháng 

o Sử dụng tốt các ngôn ngữ lập trình .NET trên nền tảng Winform hoặc 

Webform. 

o Sử dụng tốt hệ quản trị CSDL: MS SQL Server, MongoDB  

o Ưu tiên biết các ngôn ngữ C/C++ 

- Đối với lập trình viên Mobile, C++  – Mức lương từ 10 – 25tr/tháng 

o Có kinh nghiệm lập trình trong các dự án về mobile (Android hoặc iOS). 

o Sử dụng thành thạo ngôn ngữ C++ là lợi thế 

o Biết lập trình đồ họa 2D/3D là một lợi thế. 

o Am hiểu quy trình phát triển ứng dụng đa nền tảng windows/ios/android 

là một lợi thế. 

o Có kinh nghiệm lập trình với các thư viện lập trình đồ họa 

OpenGL/OpenGL ES hoặc DirectX hoặc WebGL. 

o Năng động, nhạy bén, chịu khó tìm tòi và học hỏi để giải quyết vấn đề. 

- Đối với thiết kế đồ họa – Mức lương từ 6 – 15tr/tháng 

o Có kỹ năng tốt về dựng hình khối, 3D modeling & texture, có kinh nghiệm 

về dựng Lowpoly và biết Unwrap UVW, đã từng làm game 3D là một lợi 

thế. 

o Thành thạo các công cụ 3Ds Max, Photoshop. 

o Có kĩ năng vẽ và hình dung được khối nhà theo hình ảnh mẫu. 



o Có tư duy về mỹ thuật và luôn thích khám phá nghiên cứu kỹ thuật kết 

hợp mỹ thuật. 

- Đối với Tester – Mức lương từ 6 – 15tr/tháng 

o Phối hợp với đội dự án  phân tích, xác định yêu cầu kiểm thử. 

o Tạo testcases, cải thiện tăng tính hiệu quả, thực hiện test và báo cáo 

phân tích lỗi. 

o Có kinh nghiệm kiểm thử ứng dụng Web và Mobile. 

o Có kiến thức tốt về quy trình phát triển phần mềm, quy trình kiểm thử 

phần mềm. 

o Có kinh nghiệm kiểm thử ứng dụng Map là một lợi thế. 

o Có kinh nghiệm Automation Test là một lợi thế (không bắt buộc). 

6. MỨC LƯƠNG VÀ ĐÃI NGỘ 

 Mức lương cạnh tranh tương xứng với khả năng và kinh nghiệm. 

 Điều chỉnh tăng lương 2 lần/năm 

 Tháng lương thứ 13 

 Được hưởng 12 ngày phép năm, BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện 

hành. 

 Bảo hiểm sức khỏe toàn phần và mở rộng cho bản thân và gia đình 

 Các hoạt động như team building gắn kết thành viên, nghỉ mát hàng năm. 

 Môi trường làm việc hiện đại, năng động, đồng nghiệp thân thiện và cởi mở. 

 Cơ hội huấn luyện, đào tạo chuyên môn nâng cao nghiệp vụ và kỹ thuật. 

 Có cơ hội tham gia, nghiên cứu, sản xuất ứng dụng cho những dự án công 

nghệ mới. 

 

Còn nhiều những cơ hội phát triển bản thân và phúc lợi khác nữa… 

7. HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ 

                C.V và thư ứng tuyển xin gởi về email: hr@iotlink.com.vn (ưu tiên) 

                Hoặc nộp trực tiếp tại : Tầng 4, tòa nhà IoT Space, 63 Phan Đăng Lưu, Tp 

Đà Nẵng 
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Chủ tịch: Ông Nguyễn Đức Thành (Chủ tịch tập đoàn Empire) 

Phó chủ tịch: Ông Vũ Minh Trí (Nguyên tổng GĐ Microsoft VN) 

Phó chủ tịch: Ông Đỗ Quang Vinh (Phó Chủ tịch Bitexco, GĐ Casio) 

Giám đốc R&D: Ông Trịnh Công Duy (GĐ Microsoft IT Academy) 

Cố vấn: Giáo Sư Đặng Hùng Võ (Nguyên thứ trưởng Bộ TNMT) 



 

 


