MÔ TẢ CÔNG VIỆC CTO
I/ Thông tin chung
Vị trí
Bộ phận
Thời gian là việc
Quản lý trực tiếp

Chief Technology Officer
Kỹ thuật
Theo quy định công ty
Giám đốc

II/ Mục đích công việc
Phụ trách toàn bộ về kỹ thuật các dự án của công ty.
III/ Nhiệm vụ
1. Quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự kỹ thuật, đối tác liên kết outsourcing, để triển khai
các dự án phần mềm, cổng thông tin, ứng dụng, website, nội dung và dữ liệu cho khách
hàng cũng như các dự án sản phẩm công ty phát triển.
2. Kiểm soát đảm bảo chất lượng các sản phẩm phần mềm của công ty bất kể tự phát
triển hoặc thuê ngoài đối tác outsourcing.
3. Tìm kiếm, đánh giá năng lực thực hiện của các đối tác liên kết, các đối tác cung cấp
dịch vụ thứ ba như máy chủ, mã nguồn template, nhân sự thuê ngoài…
4. Giám sát, thực hiện các công đoạn để đưa dự án sản phẩm vào hoạt động như ghép
code, upload dữ liệu lên máy chủ, xử lý lỗi, sự cố liên quan.
5. Quản lý toàn bộ hệ thống máy chủ của công ty, thực hiện công việc lưu trữ, backup toàn
bộ dữ liệu, đảm bảo an toàn chống mất dữ liệu và bảo mật thông tin.
6. Phân tích thiết kế hệ thống và giao việc cho cấp dưới thực hiện đảm bảo chất lượng và
tiến độ theo deadline đưa ra.
7. Lập tài liệu xây dựng hệ thống, hướng dẫn người sử dụng.
8. Theo dõi, giám sát các chỉ số vận hành của dự án để tối ưu, scale up, đảm bảo hệ thống
vận hành trơn tru theo số lượng người dùng mục tiêu đưa ra.
9. Tư vấn cho bộ phận kinh doanh và khách hàng về vấn đề kỹ thuật.
10. Đào tạo cho thế hệ kế cận, duy trì và đảm bảo nhân lực cho công ty về lâu dài.
IV/ Tiêu chuẩn
1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đai học trở lên, chuyên nghành Công nghệ thông
tin hoặc ngành liên quan.
Kỹ năng chính:
• Đã từng là senior developer full-stack hoặc gần full-stack
• Sử dụng thành thạo phần mềm quản lý dự án, quản lý source-code, giao diện lập trình
• Có khả năng làm việc với cường độ cao, độc lập hoặc theo team, chủ động hoàn thành
công việc được giao theo đúng thời hạn.

•

Kỹ năng mềm
Làm việc nhóm trong phòng Kỹ thuật và phối hợp nhóm với các phòng ban khác như
kinh doanh, thiết kế.
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•
•

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, quản lý thời gian, xử lý vấn đề.
Tiếng Anh chuyên ngành đọc hiểu

2.
•
•
•

Thái độ
Cầu thị, ham học hỏi, đặt mục tiêu cao
Ý thức kỷ luật cao trong công việc
Đam mê khởi nghiệp

V/ Phúc lợi
1. Lương cơ bản và phụ cấp: từ 25-40 triệu đồng/tháng
2. Hoa hồng cao cho hợp đồng dự án của khách hàng hoặc hoa hồng doanh thu cho dự
án sản phẩm của công ty (tùy theo dự án/sản phẩm có mức hoa hồng cụ thể)
3. Quyền mua và thưởng cổ phần công ty
4. BHXH, BHYT
5. Tháng lương 13, thưởng Tết
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