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Giới thiệu Công ty:
Công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân Dynamic Technology Lab là 1 công ty quản lý qũy đ ầu tư đư ợc
thành lập ở Singapore và hoạt động trên thị trường chứng khoáng quốc tế. DTL có 1 sự hiện diện
lớn trên thị trường chứng khoáng quốc tế với lượng giao dịch lên đến 500 triệu đô la Mỹ mỗi ngày.

Vị trí tuyển dụng:
1. Nghiên cứu định lượng:
Mô tả công việc: Nghiên cứu viên định lượng thiết kế và kiểm định các mô hình giao dịch,
yếu tố chủ chốt để thực hiện những chiến lược giao dịch của công ty. Nghiên cứu viên có thể hoạt
động độc lập hay theo nhóm, tùy vào dự án hay sở thích mỗi người. Công ty muốn tìm ki ếm nh ững
bạn có trí sáng tạo và cách tân cho vị trí này.
Yêu cầu:

Chuyên ngành Toán-Tin tốt;
Tư duy định lượng và giải quyết vấn đề tốt;
Cầu tiến, năng suất cao, có trách nhiệm và sự khẩn trương trong công việc;
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;
Có khả năng nắm bắt, học hỏi kĩ thuật khó và hoàn thánh nhiệm vụ được
giao;

Tiêu chí thêm: Có khả năng sử dụng Linus/Unix
Thành thạo 1ngôn ngữ kịch bản, v.d. Python, awk...

2. Lập trình viên:
Mô tả công việc: Lập trình viên định lượng bảo trì và nâng cấp các công nghệ nghiên cứu và
giao dịch của công ty trên thị trường quốc tế.
Trách nhiệm:

Tối ưu hóa năng suất của các thành phần trong hệ thống giao dịch;
Bảo trì, nâng cấp các phần mềm mô phỏng kiểm định;
Nghiên cứu về cấu trúc dữ liệu lớn và các thuật toán giao dịch;
Nghiên cứu về chiến lược tần số cao;

Yêu cầu:

Thành thạo lập trình với nhiều ngôn ngữ, am hiểu về hệ thống máy tính;
Có khả năng lập trình phần mềm lớn và phức tạp;
Có khả năng giao tiếp tốt và quyết đoán;
Có khả năng sử dụng Linux;

Tiêu chí thêm: Am hiểu về nhân hệ điều hành Linux;
Có kinh nghiêm trong việc phát triển phần cứng, v.d. NIC, card đồ họa,...;
Có kinh nghiệm với hệ thống quản lý

Phương pháp ứng tuyển: Các ứng cử viên xin gửi hồ sơ cá nhân tiếng Anh về địa chỉ
careers@dytechlab.com
Web: http://www.dytechlab.com
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