
Kiến trúc và phát triển phần mềm
Tối ưu hóa hiệu suất
Xử lý sự cố và kiểm soát chất lượng
Kiểm thử Agile
Lập trình Front-End và Back-End

KỸ NĂNG CHÍNH

Tôi là một kỹ sư phần mềm tạo ra những
ứng dụng có hiệu suất cao và có tổ chức.
Tôi có kinh nghiệm về thiết kế sản phẩm
và quan hệ với khách hàng.

Email: xinchao@abcxyz.vn
Điện thoại: 0912 345 678
Website: www.diamondrise.com.vn
Địa chỉ Văn phòng: 123 Trương Vĩnh Ký,
Dĩ An, Bình Dương

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

LIÊN HỆ TÔI:

NGUYỄN HOÀNG
NGÂN

KỸ SƯ PHẦN MỀM

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Kỹ sư phần mềm

Chuyên viên phát triển phần mềm

Phát triển các hệ thống và công cụ chú trọng vào hiệu
suất và khả năng mở rộng
Duy trì lược đồ cơ sở dữ liệu cũng như các tài liệu
chức năng và kỹ thuật

Tham gia vào tất cả các hoạt động của dự án, từ thiết
kế và phát triển đến kiểm thử
Bảo trì và nâng cấp những ứng dụng

Công ty Phần mềm Đẳng Cấp | Tháng 9/2018 - hiện nay

Công ty Công nghệ Khánh Mân | Tháng 7/2017 - 8/2018

Cao đẳng Bách Khoa

Viện nghiên cứu phần mềm

Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm
Tham gia khóa học kiến trúc phần mềm cao cấp và
nghiên cứu khoa học máy tính
Tham gia vào các dự án hệ thống doanh nghiệp

Cử nhân Khoa học máy tính
GPA: 3,65
Chuyên ngành Phát triển phần mềm
Phát triển ứng dụng và Tư vấn công nghệ Câu lạc bộ
kinh doanh TWI

Thạc sĩ Khoa học | Tháng 9/2015 - 5/2017

Cử nhân Khoa học | Tháng 6/2009 - 5/2013

Dung An
CEO, Công ty Công nghệ Khánh Mân
Email: xinchao@abcxyz.com

Châu Bùi Phan
Giáo sư, Cao đẳng Bách Khoa
Email: xinchao@abcxyz.com

LIÊN HỆ TRONG CÔNG VIỆC


