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MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

 

Vị trí tuyển dụng : Automation Tester 

Số lương  : 02 

Loại hình  : Full-time 

Địa điểm làm việc : Hà Nội. 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

 

• Tham gia kiểm thử, test tự động (automation) các phần mềm, hệ thống phần mềm 

cho Ngân Hàng của Việt Nam. Cụ thể hơn : 

• Xây dựng kịch bản automation test, xây dựng tool test tự động cho ứng dụng: web, 

mobile 

• Thực hiện test các sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu. 

• Nghiên cứu và cập nhật các công cụ test và kiến thức mới hỗ trợ cho công việc. 

• Làm việc nhóm hoặc độc lập, giao tiếp với cấp trên và thành viên liên quan đến 

công việc test. 

YÊU CẦU 

 

• Có tối thiểu 6 tháng  kinh nghiệm automation test 

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về selenium (serenity hoặc cucumber) 

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về serenity BDD screenplay 

• Có khả năng làm việc nhóm, luôn sẵn sàng hỗ trợ các thành viên khác trong dự án 

QUYỀN LỢI 

 

• Có mức lương hấp dẫn tương xứng với năng lực làm việc của bạn 

• Được tham gia vào các dự án lớn của Ngân hàng 
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• Môi trường công bằng, đảm bảo mọi người đều có thể phát huy hết khả năng của 

mình 

• Được làm việc với những cá nhân xuất sắc, có nhiều kinh nghiệm. 

• Lương tháng 13, thưởng lễ tết... 

• Quy đổi ngày phép thành tiền 

• Được hưởng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà 

nước ban hành. 

• Môi trường làm việc năng động, các hoạt động: Teambuilding 3 tháng 1 lần, bóng 

đá, du lịch hàng năm… 

• Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần              

LIÊN HỆ 

LQA Recruitment Department 

Contact Person :  Ms. Pham Phuong Nhung (Talent Acquisition Manager) 

Phone Number  :  0984 638 018 

Email :  nhungpp@lqa.com.vn 

Skype :  Nhungpham.HR.87 

Website :  https://career.lotus-qa.com 
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