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Introduction of the Hiring Organization <Market/Region> and 

contextual information related to the Job    

Carlsberg là một trong những công ty đa quốc gia Đan Mạch đầu tiên vào Việt Nam và đầu tư lần đầu vào 

năm 1993. Trong 20 năm đầu tiên, Carlsberg điều hành hoạt động tại Việt Nam thông qua Carlsberg 

Đông Dương. Năm 2013, công ty Carlsberg Việt Nam hoàn chỉnh được thiết lập bao gồm công ty kinh 

doanh và nhà máy sản xuất tọa lạc tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam 

 

Job Description  

 

Position Title: 
IT Specialist 

 
Department: 

IT 

 

Reporting line: 
Quản lý IT 

 
Number of direct 
reports: 

 

 

Base location: 
Hà Nội, Thừa Thiên Huế 

 

Strategic 
purpose of the 

position: 
 

• Phụ trách việc xây dựng các phần mềm quản lý số liệu, sử dụng cho nội bộ công 
ty, bao gồm nền tảng web và mobile app 

 
Core 
Responsibilities 

• Phát triển phẩn mềm từ phân tích, thiết kế, phát triển, thử nghiệm đến triển khai. 
• Quản lý dự án, phát triển các module phần mềm có khả năng tích hợp với hệ 

thống chung của Công ty. 
• Phân tích yêu cầu người sử dụng và viết tài liệu/ hướng dẫn dưới dạng use case, 

flow, diagram. 

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của ban lãnh đạo. 
• Sẵn sàng đi công tác. 

 
Competency 

Requirements 

• Trên 5 năm kinh nghiệm lập trình. 
• Có kinh nghiệm về Android Studio, SQL server, ASP.NET, C#, Bootstrap. 

• Có kinh nghiệp làm việc CSDL, viết các hàm truy vấn dữ liệu phức tạp. 

• Có kinh nghiệm quản lý dự án và kiến thức về kế toán/ thương mại là một lợi thế. 

 
Travel 
Requirements 

 

 
Educational & 
other 
requirements 

• Trình độ học vấn: Đại học 

 
HR Contact and Closing Date   

Nộp hồ sơ qua email: tuyendung@carlsberg.asia 
Application Deadline: 15/9/2019 
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