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MÔ TẢ CÔNG VIỆC PROJECT MANAGER 

Bộ phận Lập trình 
Chức danh Project Manager 

Cán bộ quản lí trực tiếp Tổng Giám Đốc 
 

Mô tả công việc 

- Quản lý các dự án phát triển sản phẩm của công ty và báo cáo trực tiếp với CEO. Các dự án bao 

gồm phát triển mới hoặc là bổ sung tính năng nâng cấp cho các sản phẩm hiện tại.  

- Phụ trách, quản lý và chịu trách nhiệm chung toàn bộ dự án về tiến độ, chất lượng, nhân sự...  

- Đảm bảo công việc thực hiện của dự án theo đúng kế hoạch đã thống nhất với CEO  

- Áp dụng hiệu quả quy trình sản xuất phần mềm vào các dự án của công ty  

- Chủ động đề xuất các phương án xử lý chức năng trong dự án 

Yêu cầu ứng viên 

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý dự án (Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm quản 

lý các dự án web, ecommerce, cms, erp) 

- Có kinh nghiệm phát triển dự án web sử dụng asp.net, .net core, angular, sql server 

- Có kinh nghiệm quản lý dự án theo mô hình agile/scrum 

- Kỹ năng lãnh đạo tốt, làm việc trách nhiệm cao, đưa ra hướng giải quyết khi team gặp vấn đề. 

- Kỹ năng đánh giá, phân tích thông tin. 

- Kỹ năng giao tiếp, đàm luận. 

- Khả năng tiếp cận công nghệ tốt.  

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./. 
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Thông tin liên hệ trực tiếp: 

Phòng Nhân Sự - Ms.Liên 

- Email:       hrtmt@tmtco.asia 

- Skype:      lientb@tmtco.asia 

- SĐT:          0705 199 039 (Zalo) 

- Website:  https://tmtco.asia/ 
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