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MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

 

Vị trí tuyển dụng : Tester lĩnh vực Ngân hàng 

Số lương  : 05 

Loại hình  : Full-time 

Địa điểm làm việc : Lê Văn Lương/ Bà Triệu 

 

GIỚI THIỆU CÔNG TY 

● Lotus Quality Assurance được thành lập tháng 10 năm 2016, hoạt động trong lĩnh vực 

phần mềm cung cấp hai dịch vụ chính bao gồm dịch vụ Kiểm thử và dịch vụ Xử lý 

dữ liệu cho trí tuệ nhân tạo cho khách hàng trên toàn cầu. 

● Website: http://www.lotus-qa.com. 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

 

• Phân tích yêu cầu dự án phần mềm, lập kế hoạch test và thiết kế kịch bản test, chuẩn 

bị dữ liệu test. 

• Căn cứ vào kịch bản test, chạy thử phần mềm, phát hiện lỗi. 

• Quản lý và phân tích kết quả test 

• Viết báo cáo test, viết quy trình, hướng dẫn. 

YÊU CẦU 

 

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT 

• Có trên 2 năm kinh nghiệm về tại vị trí Tester 

• Có khả năng lập kế hoạch kiểm thử và viết các trường hợp kiểm thử, tổng hợp kết 

quả kiểm thử 
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• Khả năng nghiên cứu và sử dụng các công cụ hỗ trợ kiểm tra sản phẩm phần mềm 

(Manual test và Automation Test) 

• Hiểu biết về kiểm thử phần mềm như các giai đoạn kiểm thử (Unit Test, Integration 

Test, Functional Test, System Test…) 

• Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng anh chuyên ngành CNTT 

• Có hiểu biết về các nghiệp vụ ngắn hàng là 1 lợi thế 

QUYỀN LỢI 

● Lương: 13 tháng lương + thưởng dự án (ko thấp hơn 14 tháng lương/năm) 

● Thưởng các dịp lễ tết, dự án, cá nhân có thành tích tốt.  

● Xét tăng lương 2 lần/năm.. 

● Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (từ 8h30 – 17h30) 

● Kiểm tra sức khỏe một năm một lần 

● Môi trường làm việc: Thân thiện, năng động và có cơ hội/lộ trình thăng tiến rõ ràng.. 

● Hoạt động teambuilding, Summer holiday, Year-end party,… 

● Có quyền lợi về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, Thuế TNCN theo đúng quy định của 

nhà nước.                 

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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