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WeWay: App ứng tiền lương 

Get paid as you earned 

 

Vị trí:  Chuyên viên Lập trình 
 

Mô tả công việc 

• Nghiên cứu các yêu cầu của bộ phận kinh doanh và làm 
việc với Đối tác Công Nghệ (Công ty IT) để phát triển 
các tính năng trên app và database. 

• Tham gia test thử các phần mềm (app và database) do 
Công ty IT phát triển cho WeWay. 

• Tham gia cùng Công ty IT phát triển các ứng dụng di 
động và phát triển cơ sở dữ liệu của công ty. 

• Tích hợp cơ sở dữ liệu tiền lương với cơ sở dữ liệu của 
WeWay nếu cần. 

• Tiếp nhận và xử lý các lỗi xảy ra trong quá trình vận 
hành app và database hàng ngày. 

• Quản trị cơ sở dữ liệu định kỳ như back-up vv. 

Yêu cầu 

Ưu tiên ứng viên có hiểu biết các 
ngôn ngữ thông dụng, có kinh 
nghiệm làm app, database và quản 
lý hệ thống. 

Liên hệ 

Quyết Phạm 
quyet.pham@miway.vn 
0972 050 850  
 
Harry Hoan Tran 
harry.tran@miway.vn 
 
 

 

Giới thiệu về WeWay 

WeWay là app công nghệ tài chính. WeWay hợp tác với các doanh nghiệp ứng 
lương trước cho công nhân viên theo ngày công đã làm qua app mobile. Cuối 
tháng doanh nghiệp hoàn ứng cho WeWay. 

• WeWay sẽ tạm ứng từ nguồn vốn của mình: Cuối tháng gửi 
bảng kê sang doanh nghiệp để nhận hoàn ứng từ quỹ lương.  

• Giải pháp của hoàn toàn miễn phí cho doanh nghiệp. và 
doanh nghiệp không phải bỏ vốn.  

• Công nhân viên không phải trả lãi suất: Không giống các 
ngân hàng hoặc công ty tài chính WeWay không tiến hành cho 
vay. Nhân viên chỉ phải trả phí giao dịch nhỏ cho mỗi lần tạm 
ứng. 

• Công nhân viên được nhận tới 100% tiền lương cho ngày 
công đã làm đến ngày hiện tại. 

• Giải pháp dễ tích hợp với hệ thống tiền lương của doanh 
nghiệp và bảo mật cao. WeWay chỉ cần thông tin về tiền 
lương ròng, tài khoản và bảng chấm công. 

Mobile App đơn giản dễ dùng  

1) Chỉ cần 30 giây đăng ký app bằng 
email!  

2) App tính sẵn tiền ứng theo bảng 
lương của DN 

3) Ứng tới 100% lương cho ngày 
công đã làm 

4) Tiền chuyển vào tài khoản của 
nhân viên trong năm phút 

 

App WeWay đã có trên: 


