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Job Description cho từng job 

1. Frontend Engineer (Angular/ReactJS/VueJS) 
Job Description 

 Investigate & gather knowledge of new technologies & new industrial business domain to 
determine software solution and/or conduct domain-specific software engineering. 

 Responsible for implementing, customizing, maintaining & debugging software solution. 

 Contribute to test plan & test design; Responsible for developing & executing unit test cases if 
required. 

 Responsible for product review on work done by team mates 

 Contribute in system integration, fixing of bugs reported by customer or testing team. 

 Conduct training & coaching junior members in software engineering development if required. 

 

Education 

 Bachelor degree or equivalent in Electronic & Telecommunication, Computer Science, Information 
Technology or related fields. 

Mandatory Skills 

 Have at least 06 months of hands-on experience with one of following frameworks: Angular, 
AngularJS, NodeJS, VueJS, ReactJS 

 Firm knowledge of computer science & software engineering 

Desired skills 

 Understanding/experiences in development process is an advantage. 

 Team working, open minded, long-term commitment & self-motivated; 

 Good inter-personal and communication skills with customers and project members; 

 Adapt quickly with new domain, ready to work & study new technologies; 

 Able to work under high pressure. 

 Appropriate English language fluency, main focus on reading & writing       

Benefit & Perks 

 Salary: 500$ - 1500$ 
 High Remuneration Package (up to 15 months salary) and Full Social, Medical & Unemployment 

Insurance 

 Work in well - equipped and professional IT environment and IT community; 

 To be trained and/or instructed by Japanese Specialists in Vietnam as well as in Japan and others; 

 Become member of a giant corporation; 

 Many opportunity to work/study core technology of Toshiba (including OJT long term in Japan) ; 

 



2. Software Test Engineer (At least 1 year experience) 
Role and Responsibilities 
 Investigate system/software specifications to define test targets and test objectives. 

 Design and create test cases, execute and analyze test results. 

 Feasibility Study for Automation Test 

 Implement automation test script, solution for Web Application or PC Application 

 Participate in troubleshooting of issues with different teams to drive towards root cause 
identification and resolution. 

 Record detailed metrics and monitor to track the progress and outcomes of the testing process.. 

Qualifications and Education Requirements 
 Bachelor degree or equivalent in Electronic & Telecommunication, Computer Science, Information 

Technology or related fields 

Preferred skills 
 At least 01 year experience in software development (requirement analysis, design, coding, 

testing), especially in application on PC (C/C++, C#, Java programming…) 
 At least 01 year experience in software testing, directly involve in make test design and test 

specification 
 Experience in automation test for PC & Web application, familiar with automation test framworks 

(Selenium, Appium, Ranorex, TestNG...) is an advantage. 
 Familiar with bug tracking process & system 

 Prefer members have ISTQB Foundation Level 

Additional Notes 
 Understanding/experiences in development process is an advantage. 

 Team working, open minded, long-term commitment & self-motivated; 

 Good inter-personal and communication skills with customers and project members; 

 Adapt quickly with new domain, ready to work & study new technologies; 

 Able to work under high pressure. 

 English language fluency, main focus on reading & writing 

 Japanese language: motivation to learn Japanese. (JLPT N3 or higher is a plus.) 

Benefit & Perks 

 Salary: Up to $1,500 
 High Remuneration Package (up to 15 months salary) and Full Social, Medical & Unemployment 

Insurance 

 Work in well - equipped and professional IT environment and IT community; 

 To be trained and/or instructed by Japanese Specialists in Vietnam as well as in Japan and others; 

 Become member of a giant corporation; 

 Many opportunity to work/study core technology of Toshiba (including OJT long term in Japan) ; 

 
 
 
 



3. OJT Test Engineer 
JOB DESCRIPTION 

Ứng viên được chọn sẽ có nhiều cơ hội tích lũy kinh nghiệm và phát triển sự nghiệp tại Toshiba theo lộ 
trình sau: 
 Giai đoạn đào tạo cơ bản (1-2 tháng): Các thành viên được cung cấp một khóa học nền tảng nhưng 

toàn diện về quy trình phát triển phần mềm, quy trinh và phương pháp kiểm thử phần mềm với 
những kỹ sư có kinh nghiệm và giảng viên từ các trường đại học kỹ thuật hàng đầu. 

 Giai đoạn học việc (ít nhất 6 tháng): Các ứng viên qua giai đoạn này sẽ được tham gia dự án thật 
cùng với các kỹ sư phần mềm chính thức tại TSDV. Được tập huấn về kỹ thuật kiểm thử, trải nghiệm 
các bước trong quy trình phát triển và học tập các kiến thức về lĩnh vực ứng dụng cũng như kỹ năng 
làm việc nhóm, quản lý dự án. 

 Những ứng viên có năng lực kỹ thuật và thái độ làm việc tốt sẽ được chuyển thành kỹ sư chính thức 
của Toshiba ngày sau khi tốt nghiệp mà không cần qua quy trình tuyển dụng thông thường. 

YOUR SKILLS 

 Là sinh viên năm 3, năm 4 Chuyên ngành Công nghệ thông tin, Toán tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật 
phần mềm, Điện tử viễn thông… hoặc các chuyên ngành có liên quan. 

 Yêu thích kiểm thử phần mềm và đảm bảo chất lượng phần mềm, có định hướng rõ ràng trong sự 
nghiệp và có cam kết làm việc lâu dài. 

 Có nền tảng tốt về các lĩnh vực kỹ thuật liên quan đến Khoa học máy tính như Toán, Vật lý, Logic 
bool, kiến trúc máy tính, Xác suất thống kê, etc. có khả năng lập trinh 1 trong các ngôn ngữ C/C++, 
Java, C#, Javascript 

 Tư duy logic tốt, chăm chỉ, cẩn thận 

 Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh 

 Sinh viên có khả năng học tập và sử dụng tiếng Nhật là điểm cộng lớn. 

BENEFIT & PERKS 

 Mức thu nhập: 

o Giai đoạn đào tạo cơ bản (1 đến 2 tháng): nhận khoản hỗ trợ 3.300.000 VND/tháng 
o Giai đoạn học việc trong dự án (ít nhất 6 tháng): 170.000 VND/nửa ngày. mức thu nhập theo 

thời gian đi làm, lên tới 7.500.000 VND/tháng nếu đi đủ 44 buổi/tháng, đánh giá lại 3 tháng/lần, 
xét tăng lương phù hợp với năng lực 

 Xét chuyển nhân viên chính thức ngay sau khi tốt nghiệp 

 Được đào tạo toàn diện về kiến thức phát triển phần mềm và đảm bảo chất lượng bởi các kỹ sư có 
kinh nghiệm và các giảng viên tại các trường đại học hàng đầu ở Việt Nam. 

 Được trực tiếp tham gia các giải đoạn phát triển trong dự án phát triển phần mềm thật sử dụng 
công nghệ tiên tiến trên thế giới và Toshiba, dưới sự hướng dẫn của các kỹ sư có kinh nghiệm. 

 Trải nghiệm tinh thần làm việc Nhật Bản: trung thực, chuyên nghiệp, luôn cải tiến, coi trọng chất 
lương và giá trị thật cho bản thân và khách hàng. 

 Tham gia môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, với 
nhiều hoạt động team building (company trip 1 năm 1 lần, câu lạc bộ bóng đá, cầu long, bơi, chạy, 
gym, yoga, etc) 

 



4. Potential BrSe (Japanese N3) 
Job Description  

We are looking for candidates who have experience working in software development, good Japanese 
language skill and have long term commitment to be domain specific bridge engineer between Vietnam 
development team and Toshiba Japanese customers. 

Main duties & responsibilities: 
 Gathering specific system domain knowledge and convey to the project working team in Vietnam 

 Getting & managing requirements from Japan site to Vietnam site 

 Bridging in communication with Japanese customers on all project-related matters 

 Connecting business chances between Japan site and Vietnam site 

Your skills 

Education 

 Bachelor degree or equivalent in Information Technology, Computer Science, Electronic & 
Telecommunication, or related fields. 

Mandatory Skills 

 Japanese N3. Have ability to communicate with Japanese customers 
 Have knowledge and experience at least 6 months in one of programming languages: Java, .Net, 

Angular, React, Python 
 Have knowledge in requirement analysis for customers 

 Have experience with Cloud is a big plus 

 Desire to become a professional Bridge Software Engineer.  

Desired Skills 

 Highly responsible, loyal & long-term commitment. 

 High quality & customer oriented mindset. 

 Strong analytical skills, problem-solving skills and the ability to pay careful attention to detail. 

 Hard-working & persevering in studying domain specific system with Japanese documents. 

 Have experience working in Japan is a plus. 

Benefit & Perks 

 Salary: Negotiable 

 High Remuneration Package (up to 15 months salary) and Full Social, Medical & Unemployment 
Insurance 

 Selected candidates will have the opportunity to work in Japan for 2-5 years, then return to 
Vietnam to continue working as a Bridge Engineer with customers 

 Participate in global projects, with high user density and high complexity 

 Work in well - equipped and professional IT environment and IT community; 

 To be trained and/or instructed by Japanese Specialists in Vietnam as well as in Japan and others; 



 Many opportunities to work/study core technology of Toshiba (including OJT long term in Japan) ; 

 
5. Web Development Engineer (Java/Python/.Net/JavaScript...) 

Job Description 

 Investigate & gather knowledge of new technologies & new industrial business domain to 
determine software solution and/or conduct domain-specific software engineering. 

 Responsible for implementing, customizing, maintaining & debugging software solution. 

 Contribute to test plan & test design; Responsible for developing & executing unit test cases if 
required. 

 Responsible for product review on work done by team mates 

 Contribute in system integration, fixing of bugs reported by customer or testing team. 

 Conduct training & coaching junior members in software engineering development if required. 

Your Skills 

Education 

 Bachelor degree or equivalent in Electronic & Telecommunication, Computer Science, Information 
Technology or related fields. 

Required Skills 

Junior/Middle 
 At least 6 months - 1 year hand-on experience of Java, JavaScript (Angular, React, VueJS..) or any 

other programming languages (.Net, Python) 
 Hand-on experiences & knowledge in OOP (experience about OOAD is a plus) 
 Firm knowledge of computer science & software engineering 

 Good at using English at work (TOEIC 600 or higher); 

 Knowledge and/or experience about cloud computing, Database is an advantage. 

 Understanding/experiences in development process is an advantage. 

 Japanese: motivation to learn Japanese. JLPT N3 or higher is a plus. 

Senior/Team Leader 
 Expert knowledge at Java Web, .Net Web (Experiences at Cloud environment, Database… is a plus). 
 Understands about design patterns and experienced at least 1 year. 
 Firm knowledge at software engineering (from requirement definition, software design, 

implementation & testing); 

 Understand basic of management activities in project. 
 Experience in dealing with projects that have frequent change requests & tight schedule is a plus. 

 Experience in working with multi-side and cross-cultured customers is an advantage. 

 Understanding/experiences in development process: CMMI or practical Agile development is a plus. 

 Other requirements 

 Team working, open minded, long-term commitment & self-motivated; 

 Good inter-personal and communication skills with customers and project members; 



 Adapt quickly with new domain, ready to work & study new technologies; 

 Able to work under high pressure. 

 Fluent communication using English is a must; 

 Japanese: motivation to learn Japanese. JLPT N3 or higher is a plus. 

Benefit & Perks 

 Salary: 600$ - 2000$ 
 High Remuneration Package (up to 15 months salary) and Full Social, Medical & Unemployment 

Insurance 

 Work in well - equipped and professional IT environment and IT community; 

 To be trained and/or instructed by Japanese Specialists in Vietnam as well as in Japan and others; 

 Become member of a giant corporation; 

 Many opportunities to work/study core technology of Toshiba (including OJT long term in Japan) ; 

 
6. C/C++ Application Engineer 

Job Description 

 Investigate & gather knowledge of new technologies & new industrial business domain to 
determine software solution and/or conduct domain-specific software engineering. 

 Responsible for implementing, customizing, maintaining & debugging software solution. 

 Contribute to test plan & test design; Responsible for developing & executing unit test cases if 
required. 

 Responsible for product review on work done by team mates 

 Contribute in system integration, fixing of bugs reported by customer or testing team. 

 Conduct training & coaching junior members in software engineering development if required. 

Your Skills 

Education 

 Bachelor degree or equivalent in Electronic & Telecommunication, Computer Science, Information 
Technology or related fields. 

Mandatory Skills 

 Hand-on experience (at least 06 months in a row) in software development, maintenance and 
debugging with C/C ++ application at a professional level, using STL, pointer, multi-threading, 
multi-process, data structure, socket programming, etc. 

 Hand-on experiences & knowledge in OOP (experience about OOAD is a plus) 
 Firm knowledge of computer science & software engineering 

 Good at English, mainly focus on reading & writing 

Desired Skills 

 Having programming experience on Linux is an advantage. 



 Have knowledge & experience with SOLID principle, design pattern such as singleton, abstract 
factory 

 Understanding/experiences in development process is an advantage. 

 Team working, open minded, long-term commitment & self-motivated; 

 Very good inter-personal and communication skills with customers and project members; 

 Adapt quickly with new domain, ready to work & study new technologies; 

 Able to work under high pressure. 

 Japanese: motivation to learn Japanese. JLPT N4 or higher is a plus. 

Benefit & Perks 

 Salary: 600$ - 2000$ 
 High Remuneration Package (up to 15 months salary) and Full Social, Medical & Unemployment 

Insurance 

 Work in well - equipped and professional IT environment and IT community; 

 To be trained and/or instructed by Japanese Specialists in Vietnam as well as in Japan and others; 

 Become member of a giant corporation; 

 Many opportunity to work/study core technology of Toshiba (including OJT long term in Japan) ; 

 
7. Fresher Software Engineer 

Đối tượng: 

 Là sinh viên đã tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp (dự kiến tốt nghiệp trong năm 2021, 2022) Chuyên 
ngành Công nghệ thông tin, Toán tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Điện tử viễn thông… 
hoặc các chuyên ngành có liên quan. 

 Có nền tảng tốt về các lĩnh vực kỹ thuật liên quan đến Khoa học máy tính như Toán, Vật lý, Logic 
bool, kiến trúc máy tính, Xác suất thống kê, etc. 

 Nắm vững kiến thức cơ bản về Lập trình hướng đối tượng và một trong các ngôn ngữ C/C++, Java, 
C#, Javascript 

 Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh 

 Có định hướng rõ ràng trong sự nghiệp và có cam kết làm việc lâu dài. 

 Sinh viên có khả năng học tập và sử dụng tiếng Nhật là điểm cộng lớn. 

Mô tả công việc: 

 Tham gia chương trình Đào tạo nhân viên mới: Đào tạo chuyên sâu, tổng thời gian đào tạo 2 tháng 
để chuẩn bị các kiến thức và hoàn thiện kỹ năng trước khi tham gia vào dự án, với các nội dung bao 
gồm: kiến thức về Database, Lập trình hướng đối tượng, quy trình phát triển phần mềm, quản lý rủi 
ro… 

 Tham gia phát triển phần mềm cho các hệ thống và giải pháp công nghiệp của tập đoàn Toshiba 
trong các lĩnh vực: Năng lượng, Hệ thống & Giải pháp Cơ sở Hạ tầng, Thiết bị Điện tử và Lưu trữ, Giải 
pháp IoT trong Công nghiệp. 

 Được yêu cầu tham gia đầy đủ quá trình phát triển phần mềm từ phân tích thiết kế, lập trình đến 
kiểm thử chất lượng phần mềm. 



Chế độ đãi ngộ: 

** Đối với Sinh viên chưa tốt nghiệp: 
 Giai đoạn đào tạo cơ bản (1 đến 2 tháng): nhận khoản hỗ trợ 3.300.000 VND/tháng 
 Giai đoạn học việc trong dự án (ít nhất 6 tháng): mức thu nhập theo thời gian đi làm, lên 

tới 7.500.000 VND/tháng nếu đi đủ 44 buổi/tháng, đánh giá lại 3 tháng/lần, xét tăng lương phù hợp 
với năng lực 

 Xét chuyển nhân viên chính thức ngay sau khi tốt nghiệp 

** Đối với Sinh viên đã hoặc sắp tốt nghiệp: 
 Mức lương: 10M – 13M ++ được đánh giá dựa theo năng lực. Bonus/incentive 3 lần/năm. Đánh giá 

năng lực, xem xét điều chỉnh lương thưởng 2 lần 1 năm. 
 Tuần làm việc 5 ngày, thời gian linh hoạt, chủ yếu dựa trên hiệu quả công việc. 

 Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tư vấn và định hướng bởi các quản lý và trưởng nhóm. 

 Hưởng chế độ bảo hiểm full lương, cũng các chế độ chính sách theo đúng luật lao động Việt Nam. 

 Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho mọi nhân viên. Có gói bảo hiểm sức khỏe đặc biệt cho những 
nhân viên có thâm niên công tác lâu dài. 

 Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, với nhiều 
hoạt động team building (company trip 1 năm 1 lần, câu lạc bộ bóng đá, cầu long, bơi, chạy, gym, 
yoga, etc). 

 Chấp nhận các ứng viên trẻ, ít kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm, nhưng có quyết tâm 
và khả năng học tập và theo đuổi lĩnh vực phát triển phần mềm, cũng như có cam kết làm việc lâu 
dài cho công ty. 

 


