
1. Mô tả công việc 

 Tìm hiểu yêu cầu, tài liệu giải pháp, thiết kế 

 Viết testcase 

 Thực hiện test 

 Kiểm tra, tái hiện các lỗi phát sinh => confirm bug 

 Báo cáo kết quả test 

2. Yêu cầu ứng viên 

 Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT hoặc tương đương; 

 Đã tham gia các khóa học về kiểm thử phần mềm là một lợi thế; 

 Có kinh nghiệm trong kiểm thử phần mềm website và mobile app từ 6 tháng 

trở lên; 

 Có các kỹ năng kiểm thử (viết Test cases, thực hiện Test, mở lỗi, kiếm tra..); 

 Kỹ năng phân tích, báo cáo tốt; 

 Khả năng làm việc độc lập và cẩn thận; 

 Khả năng tự quản lý và quản lý thời gian tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt; 

 Có kỹ năng tìm tòi, học hỏi, mong muốn nâng cao trình độ của bản thân. 

3. Quyền lợi  

 Môi trường làm việc thân thiện, văn minh, chuyên nghiệp; 

 Cơ hội nâng cao trình độ kỹ năng phát triển nghề nghiệp, có nhiều cơ hội 

thăng tiến trong công việc; 

 Được hưởng BHXH, BHYT, BHTN theo chế độ nhà nước ban hành; 

 Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc 2 lần/năm 

 Lương tháng thứ 13 

 Tham gia các hoạt động khác như: Game, liên hoan, sinh nhật công ty.. 

 Du lịch hàng năm 

 Thời gian làm việc: Sáng 8h30 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h30 

4. Thông tin liên hệ 

 Ứng viên vui lòng gửi CV qua mail: tuyendung@d2t.vn 

 Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà CIC, Số 2, phố Nguyễn Thị Duệ, Yên Hòa, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

 Hotline: 024 62945669 hoặc 0979.581.296 

 

 


