
 

 

   

Tên công ty : CÔNG TY TNHH LAMPART 

Địa chỉ: 21K Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TPHCM 

Ngành nghề công ty: Hệ thống nghiệp vụ về WEB 

Vị trí tuyển dụng: Senior QC Tester  

Thời gian: toàn thời gian cố định. 

BẢNG CHI TIẾT MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

Mô tả công 

việc 

- Lên kế hoạch test  

- Phân tích nghiệp vụ và làm rõ những vấn đề của dự án, Q&A tốt với khách hàng.  

- Thực hiện viết checklist, test cases, test procedures, test reports, defect log,...  

- Quản lý và thực hiện test theo kế hoạch, bao gồm việc cung cấp kết quả test dựa 

vào test status, test reports.  

- Phối hợp với các nhóm khác để hoàn thành tốt công việc.  

- Hoàn tất các tasks được giao theo đúng tiến độ. 

Yêu cầu 

1. - Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT hoặc các ngành liên quan. 

2. - Từ 3 năm kinh nghiệm trở lên. 

3. - Có kinh nghiệm về Database, SQL Query. 

4. - Kỹ năng làm việc nhóm 

5. - Hiểu rõ về quy trình và các kỹ thuật test. 

6. - Có kiến thức về Ứng dụng Web và Mobile. 

Yêu cầu 

khác 

1. - Có kỹ năng phân tích hệ thống. 

2. - Có kiến thức về Bug tracking systems. 

3. - Tỉ mỉ, cẩn thận, tư duy logic. Có tinh thần cầu tiến. 

4. - Kỹ năng quản lý thời gian tốt. 

5. - Tư duy logic cao 

 

 

TUYỂN DỤNG SENIOR QC TESTER 



 

 

 

CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN KHI TRỞ THÀNH NHÂN VIÊN LAMPART CHÍNH THỨC: 

 

 

   

    

   

Thời gian 

làm việc 

- 8:00 ~ 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6 

- Nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày Lễ, Tết. 

Hoạt động 

- Có cơ hội đi Onsite ở Nhật 

-  Phúc lợi chi phí Teambuilding cho nhân viên hàng tháng về các hoạt động ăn uống 

vui chơi trong team 

- Du lịch công ty 1 năm 1 lần & khám sức khỏe 1 năm/lần. 

- Các buổi tiệc như tiệc Halloween, Giáng Sinh, Tiệc cuối năm, Tiệc sinh nhật hàng 

tháng, .... (Bạn có thể xem thêm trên fanpage FB của Lampart) 

- Hoạt động thể dục, thể thao thường xuyên với các câu lạc bộ: bóng đá, bơi lội v.v.... 

 

 

 

Một số 

phúc lợi 

khác 

- Ngoài các gói bảo hiểm cơ bản theo quy định của Luật Lao Động, bạn còn được tham 

gia gói bảo hiểm tai nạn lao động tại Lampart. 

- Có hỗ trợ tiền ăn tối nếu tăng ca sau 19h00 

- Hàng tháng có trà, sữa, coffee,... miễn phí 

- Tăng ca đêm sẽ có tiền tăng ca ban đêm, ngoài ra được nghỉ bù có lương vào ngày 

hôm trước và ngày hôm sau. 

- Có thưởng nóng dành cho nhân viên chuyên cần hàng quý và hàng năm 

- Ngày nghỉ đặc biệt dành cho nhân viên nữ: 0.5 ngày/ tháng. 

- Trợ cấp đối với nhân viên chờ chỉ thị làm việc tại nhà trong các dịp Lễ Tết 

- Được hưởng những phúc lợi đặc biệt như chương trình quà tết, bánh trung thu,, tiền 

mừng đám cưới (5,000,000 VND), tiền mừng khi sanh con (2,000,000 VND),… 

- Đối với nhân viên ký hợp đồng không xác định thời hạn: thì từ thời điểm ký hợp đồng 

không xác định thời hạn, cứ mỗi năm được cộng thêm 1 ngày nghỉ phép. Ngày nghỉ 

phép không sử dụng hết trong năm sẽ trả vào lương tháng cuối cùng của năm. 

- Chế độ đào tạo: Công ty có chế độ cho nhân viên đi học bên ngoài nếu xét thấy việc 

học cần thiết để nâng cao kiến thức áp dụng vào công việc ( tùy vào hình thức học có 

thể hỗ trợ 100% học phí) 



 

 

 


