
 

 

Tiêu đề Junior Tester 

(Automation/Manual) 

Phương thức làm 

việc 

Fulltime 

Địa điểm Hồ Chí Minh Vị trí tuyển dụng Junior Tester 

(Automation/Manual) 

Mức lương Negotiate Kinh nghiệm Kinh nghiệm < 1 năm 

Số lượng 20 Hạn ứng tuyển 15/12/2020 

Tổng quan công việc 

FPT Software HCM đang có các vị trí Junior Tester hấp dẫn dành cho các đối tượng: sinh viên năm 

4 (Sắp ra trường và có GPA trên 7.5), các bạn sinh viên vừa tốt nghiệp/năm cuối hoặc các bạn có từ 

3 tháng kinh nghiệm kiểm thử viên. 

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 

 Sinh viên đã/sắp ra trường hoặc có 3 đến 6 tháng kinh nghiệm trong mảng kiểm thử phần 

mềm 

 Tư duy lập trình tốt, có kiến thức cơ bản và mong muốn học hỏi trong lĩnh vực IT 

 Kiến thức SQL khá 

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

thử 

 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 đi làm full-time (Thứ 2 - Thứ 6, 8:00 – 17:00) 

  Lương: Thỏa thuận theo năng lực 

Quyền lợi 

 Mức thu nhập: thương lượng theo năng lực 

 Lương tháng 13, thưởng dự án hàng tháng, thưởng kỳ nghĩ hàng năm, bảo hiểm từ FPT Care, 

du lịch cùng team,… 



 

 Tăng lương và cấp bậc theo kì kiểm tra năng lực hàng năm 

 Có cơ hội đi onsite tại Singapore, Malaysia, Mỹ, Nhật Bản, châu Âu…; 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 

  

 Số điện thoại                     : 0899492825  

 Email                                 : FA@fsoft.com.vn  
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