GetCare is a start-up company in Health care, with the vision to bring continuity and quality
healthcare to all Vietnamese by supporting businesses to make positive impact on every level of
care.
Responsibilities and Duties: / Nhiệm vụ
-

Design and develop Odoo apps (new module development, customization). / T
 hiết kế và xây

dựng Odoo app (xây dựng module mới, chỉnh sửa module cũ)
-

Experience in Report generation, QWEB Custom form design & Implementation. / Có kinh

nghiệm làm Report, thiết kế và viết QWEB form theo yêu cầu.
-

Experience in Integration within modules and with other third-party providers (Payment
Gateway, Biometric Devices, etc.). / C
 ó kinh nghiệm kết nối các module với nhau và các

phần mềm khác (module thanh toán, vân tay, v.v…)
-

Designing and modifying user interfaces (views, widgets, menus, controllers etc.). / T
 hiết kế

và chỉnh sửa giao diện người dùng (các views, widgets, menu, bảng điều khiển, v.v…)
-

Linux Platform knowledge. / Hiểu biết về Linux Platform.

-

Know how to handle Production Database Support and PostgreSQL. / biết cách xây

dựng sản phẩm và cơ sở dữ liệu, sử dụng PostgreSQL.
Your Skills & Experiences
-

At least 2+ years of experience working on development/implementation Odoo ERP / Í t nhất

2 năm kinh nghiệm trong phát triển Odoo ERP
-

Must-Have Strong knowledge of Core Python and programming concepts and
troubleshooting skills on Python, Odoo. / C
 ó kiến thức vững vàng về core Python và các khái

niệm về lập trình.
-

Knowledge of OOP concepts, ORM, SQL, HTML, and JavaScript. / Biết về OOP, ORM, SQL,
HRML, và JavaScript.

-

Odoo framework knowledge. / Hiểu về Odoo framework.

Odoo APIs and maintaining advanced configurations. / B
 iết làm Odoo API và quản lý thiết

lập.
-

Proficiency with HTML, CSS, XML, JavaScript. / S
 ử dụng được HTML, CSS, XML,
JavaScript

-

Experience in Linux (Ubuntu or CentOS) is a plus. / Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về

Linux (Ubuntu hoặc CentOS).
-

Experience in creating RML and QWEB is a plus. / Ư
 u tiên ứng viên có kinh nghiệm về RML
và QWEB

-

Must possess a high level of initiative and have a demonstrated ability to work in a team
environment / Cần có khả năng chủ động cao, và khả năng làm việc tốt với team.

Possess excellent communication and organizational skills and be able to handle a heavy,
deadline-oriented workload / Có khả năng giao tiếp tốt, quản lý tốt, và có thể xử lý các

trường hợp nhiểu việc cần được hoàn thành trong thời gian ngắn.
-

Analytical and creative thinking / K
 hả năng phân tích và sáng tạo.

Candidates please contact lannguyen@getcare.vn / Ứ
 ng viên xin vui lòng gửi email về
lannguyen@getcare.vn

