GetCare is a start-up company in Health care, with the vision to bring continuity and quality
healthcare to all Vietnamese by supporting businesses to make positive impact on every level of
care.
Responsibilities and Duties: / Nhiệm vụ
-

Thiết kế test plan và case cho phần mềm dựa vào yêu cầu thiết kế.

-

Thực hiện quy trình test dựa trên test plan và test case.

-

Tìm bug và theo dõi các hoạt động fix bug

-

Làm testing report

-

Quản lý các tài liệu liên quan đến các hoạt động test

-

Lập tài liệu hướng dẫn và tiêu chuẩn testing

-

Đề xuất các giải pháp fix bug và tránh bug

-

Hợp tác sâu sát với team Developer trong hoạt động test.

Your Skills & Experiences

-

2+ years of experience as a software tester. Functional understanding of Odoo or
other large scale ERP system is a plus. / Kinh nghiệm 2 năm trở lên trong việc test
phần mềm. Hiểu biết các tính năng vận hành của Odoo hoặc các hệ thống ERP lớn
khác là một lợi thế.

-

Pay attention to detail. / Bạn là người quan tâm đến chi tiết.

-

You are a persevering and patient person. / Bạn là người Kiên nhẫn và kiên trì.

-

Experience in API testing, performance testing, security testing, usability testing… / Có

kinh nghiệm test API, performance, bảo mật, khả năng sử dụng ….
-

Experience in creating test plan, test checklist, test cases, test reports… / Có khả năng

lên test plan, test checklist, các trường hợp test, báo cáo test, ….

-

Excellent communication skills both written and verbal with positive interactions with
other team members and systematic approach and ability to work effectively at a fast
pace environment. / Khả năng giao tiếp tốt (nói và viết), tương tác tốt và tích cực với

các thành viên trong nhóm, khả năng tiếp cận công việc theo quy củ và khả năng làm
việc hiệu quả trong một môi trường năng động.
Candidates please contact lannguyen@getcare.vn / Ứ
 ng viên xin vui lòng gửi email về
lannguyen@getcare.vn

