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MÔ TẢ CÔNG VIỆC DATABASE ADMINISTRATOR 

Bộ phận Lập trình 

Chức danh Database Administrator (DBA) 
Cán bộ quản lí trực tiếp Tổng giám đốc 

 

Mô tả công việc 

- Cài đặt, xây dựng hệ thống CSDL cho các ứng dụng của công ty; 

- Quản trị các hệ thống CSDL của các ứng dụng/phần mềm: MS SQL, MongoDB, MySQL/MariaDB, 

PostgreSQL; 

- Tối ưu hệ thống, tối ưu truy vấn CSDL; 

- Đảm bảo tính đáp ứng cao của các các hệ thống CSDL; 

- Đảm bảo công tác sao lưu định kỳ, khôi phục dữ liệu; 

- Giám sát & xử lý các vấn đề trên các hệ thống CSDL; 

- Xây dựng hướng dẫn xử lý sự cố, bảo dưỡng, ứng cứu thông tin, chuẩn hóa quy trình, quy định 

vận hành khai thác; đào tạo cho các đơn vị về hệ thống, nghiệp vụ; 

- Nghiên cứu các giải pháp, tính năng mới, triển khai các dự án mới liên quan tới CSDL. . 

Yêu cầu ứng viên 

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành về công nghệ thông tin hoặc tương đương; 

- Kiến thức tốt với các hệ điều hành Linux/Windows; 

- Kiến thức nền tảng về các CSDL: MySQL/MariaDB, PostgreSQL...; 

- Kiến thức về tối ưu câu lệnh SQL, NoSQL; 

- Kiến thức tốt về: MS SQL, MongoDB; 

- Ít nhất 3 năm làm việc với MS SQL; 

- Ít nhất 2 năm làm việc với MongoDB. 
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Quyền lợi 

- Được đào tạo các kiến thức, kỹ năng chuyên môn; 

- Được tham gia Công đoàn, BHXH,…; 

- Được hưởng các phúc lợi và chế độ của công ty; 

- Tham gia teambuilding cùng Công ty; 

- Mức lương cạnh tranh dựa trên năng lực quản lí; 

- Lương tháng 13, thưởng trong tất cả các ngày Lễ - Tết, thưởng dự án,…; 

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, và nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc./. 

Thông tin liên hệ: 

Phòng Nhân Sự - Ms.Liên 

- Email:       hrtmt@tmtco.asia 

- Skype:      lientb@tmtco.asia 

- SĐT:          0705 199 039 (Zalo) 

- Website:  https://tmtco.asia/ 

mailto:hrtmt@tmtco.asia

