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VidaGIS là một Công ty hàng đầu chuyên cung cấp các giải pháp GIS bao gồm phát triển hệ thống 

phần mềm GIS, xây dựng cơ sở dữ liệu GIS, cung cấp phần mềm và thiết bị cho tất cả các cá nhân và 

tổ chức thông qua các lĩnh vực cấp thoát nước, quản lý nhà nước, các nguồn tài nguyên thiên nhiên và 

môi trường, giao thông vận tải, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và nông nghiệp ... 

Với mục đích mở rộng kinh doanh, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên tài năng với kỹ năng làm 

việc độc lập, khả năng lập trình tốt,  tiếng Anh  giao tiếp và có thể đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, tinh thần 

làm việc năng động. Làm việc toàn thời gian. 
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- Tham gia kiểm thử các dự án của công ty. 

- Đọc hiểu và phân tích các tài liệu và yêu cầu dự án. 

- Thiết kế và thực hiện testing theo testcase, lập báo cáo hằng ngày. 

- Góp phần vào quản lý chất lượng công ty. 

- Yêu cầu công việc: 

- Số năm kinh nghiệm: từ 1,5 năm kinh nghiệm trở lên. 

- Nắm vững và hiểu biết sâu sắc về các Quy trình Test, các kỹ thuật Testing. 

- Có kiến thức tốt về Kiểm thử phần mềm. 

- Có khả năng giao tiếp rõ ràng và chính xác với các thành viên trong team về dự án. 

- Đã từng tham gia các dự án nước ngoài và khả năng tiếng Anh tốt là một ưu thế. 

- Có kiến thức sâu về phương pháp kiểm thử phần mềm 

- Tỉ mỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao, khả năng làm việc độc lập 

Y        

-   Tốt nghiệp đại học hoặc trung cấp chuyên ngành CNTT/ QLCL hoặc liên quan.  

- Có kiến thức, am hiểu về Quy trình phát triển phần mềm, có kiến thức về các tiêu chuẩn 

chất lượng ISO, CMMi là một lợi thế. 

-    Kỹ năng tư duy hệ thống, phân tích, thiết kế, đánh giá, tổng hợp, lập kế hoạch. 

-    Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint,…). 

-    Chịu được áp lực công việc cao. 

-    Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. 

-    Tiếng anh đọc hiểu tài liệu và trao đổi thông tin.  

             

 Được hướng mức lương tuỳ theo năng lực và kinh nghiệm; 

 Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cạnh tranh, năng động; 

 Được đào tạo cơ bản về GIS; 

 Được tham gia đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành và theo quy định của công ty 

khi trở thành nhân viên chính thức; 

 Tham gia các hoạt động Phong trào (Hàng năm, chúng tôi có một số hoạt động nhằm chăm lo 

đời sống cho CBNV công ty); 

 Và nhiều quyền lợi khác. 
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 Lịch phỏng vấn s  được thông báo                       trong vòng   đến   tuần kể từ ngày 

nhận được hồ sơ (nếu hồ sơ ph  hợp). Bạn vui lòng điền chính xác email, số điện thoại của 

mình trong hồ sơ dự tuyển. Hạn nộp hồ sơ: 30/6/2015. 

 Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Ms. Ngọc Anh – ĐT: 01672 536 505 –  

 Email:ngoc.anh.hlu92@gmail.com 

 

  

 


