CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TOPRATE
Địa chỉ: Tầng 4, 15 Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội
Mail: Tuyendung@toprate.io

Công ty cổ phần công nghệ Toprate
Mô tả công việc: Vị trí Tester
Mức lương: Up to 10-30M – có thể thỏa thuận.
Số lượng: 05

Kinh nghiệm: từ 1-2 năm ở vị trí tương đương

Thời gian làm việc: 9h-18h, từ T2-T6
I. Mô tả công việc
▪ Tạo các tài liệu test: test design, test viewpoint, checklist, test cases
▪ Phân tích yêu cầu, tổng hợp thành tài liệu riêng, Q&A cho khách hàng
II. Yêu cầu công việc
 Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm QA/Tester
 Luôn thấy vướng mắt vì một thứ rườm rà, khó sử dụng và luôn muốn tìm một
hướng giải quyết tốt hơn
 Thông cảm với sự khó khăn của Dev, nhưng không quên rằng, sản phẩm này
dành cho người dùng
 Biết cách tranh cãi, biết nhận lỗi, biết thuyết phục, với mục tiêu làm sản phẩm
tốt lên, thân thiện hơn
 Có khả năng tự thương lượng với khách hàng
 Cẩn thận, tỉ mỉ, học hỏi nhanh và có nhiều ý tưởng sáng tạo
 Có khả năng đọc hiểu và viết tài liệu bằng tiếng Anh là một ưu thế
III. Quyền lợi
* Lương thỏa thuận, miễn sao bạn thấy hợp lí là chúng tôi hợp lí
* Chế độ thưởng nóng/ thưởng tháng/ thưởng định kỳ, Lễ, Tết và 1 năm ít nhất 14
tháng lương
* Thưởng hàng tháng theo đánh giá khách hàng: 1sao: min 600.000VND – 5sao:
max 3.000.000 VND

* Hỗ trợ ăn trưa, tập gym…
* Review lương 2 lần/ năm, max deal lên tới 20%
* OT 16 tiếng/ tháng
* Được nghỉ theo quy định của nhà nước 12 ngày/ năm và các ngày Lễ, Tết.
* Bảo hiểm theo lương cơ bản

Thông tin liên hệ:
Ứng viên vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển vào địa chỉ Email sau
Email: tuyendung@toprate.io
(Gửi CV theo định dạng: Vị trí công việc_Ho va ten)

