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

-

Be responsible for developing Production Database Support, and handling
PostgreSQL. / C
 hịu trách nhiệm xây dựng sản phẩm, hỗ trợ quản lý cơ sở dữ liệu, sử

dụng PostgreSQL.

-

Be responsible for Design and develop Odoo Modules via customization and
integration with third-party applications. Foresee any risks involved and discuss with
supervisor / Chịu trách nhiệm Thiết kế và xây dựng Odoo Modules, chỉnh sửa theo yêu

cầu và kết nối với các phần mềm khác. Dự đoán những nguy cơ có thể có và thảo luận
với quản lý.

-

Develop Odoo Modules using proper conventions and design standards. / Phát triển

Odoo Modules theo quy định phù hợp và tiêu chuẩn thiết kế.

-

Design, code, test, debug and document software according to the functional
requirements / T
 hiết kế, viết code, test, debug, và tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm.

-

Analyze, diagnose and resolve errors related to the applications / Phân tích, chẩn

đoán, và giải quyết các lỗi của phầm mềm.
-

Assign work to team, check progress, provide guidance to team. / G
 iao việc cho nhóm,

kiểm tra tiến độ, hướng dẫn nhóm.
Your Skills & Experiences

-

Must have Experience in Python, Odoo(OpenERP), XML, HTML, CSS, JavaScript, and
PostgreSQL, Unix / Linux. / C
 ần có kinh nghiệm về Python, Odoo(OpenERP), XML,
HTML, CSS, JavaScript, và PostgreSQL, Unix / Linux

-

Having knowledge of QWeb Reports, UI forms, JQuery and JavaScript. / Biết về Báo

cáo sử dụng QWeb, UI forms, JQuery và JavaScript.

-

Having experience with version control system GIT and Bitbucket / Có kinh nghiệm về

hệ thống quản lý version của GIT và Bitbucket.

-

Ability to Work on fixed timelines and ensure good programming practices / Có khả

năng làm việc trong thời gian cố định và đảm bảo việc lập trình được thực hiện tốt và
nghiêm túc

-

Excellent communication skills both written and verbal with positive interactions with
other team members and systematic approach and ability to work effectively at a fast
pace environment. / Khả năng giao tiếp tốt (nói và viết), tương tác tốt và tích cực với

các thành viên trong nhóm, khả năng tiếp cận công việc theo quy củ và khả năng làm
việc hiệu quả trong một môi trường năng động.
Candidates please contact lannguyen@getcare.vn / Ứ
 ng viên xin vui lòng gửi email về
lannguyen@getcare.vn

