Công ty TNHH Tiến Bộ Sài Gòn
Địa chỉ: 77 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: (028) 66 797 357

I. Vị trí tuyển dụng:
Chức danh

:

BA (BUSINESS ANALYST)

Số lượng

:

2

II. Mô tả công việc:
 Tiếp nhận các yêu cầu từ khách hàng, phân tích quy trình nghiệp vụ, đề xuất các phương án khả
thi.
 Thực hiện phân tích và xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ, tài liệu thiết kế các trường hợp
sử dụng (usecase), giao diện mẫu (prototype, wireframe) và các quy trình nghiệp vụ (workflow)
cho đội phát triển phần mềm.
 Phân tích các rủi ro liên quan đến các sản phẩm phần mềm, cơ sở dữ liệu và đề xuất các giải pháp
khắc phục (nếu có); đóng góp các ý kiến, sáng kiến cải tiến sản phẩm phần mềm, giải pháp công
nghệ.
 Hỗ trợ đội ngũ kiểm tra chất lượng sản phẩm phần mềm xây dựng kịch bản kiểm chứng đảm bảo
testcase đầy đủ và đáp ứng đúng đặc tả nghiệp vụ.
 Thực hiện kiểm duyệt chất lượng sản phẩm đảm bảo đáp ứng đúng yêu cầu nghiệp vụ.
 Hỗ trợ các vị trí khác trong quá trình triển khai dự án.
 Nghiên cứu, phân tích, so sánh và đề xuất giải pháp phù hợp để áp dụng, triển khai các dự án phần
mềm đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai.
 Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của bộ phận quản lý hoặc Ban Giám đốc.
III. Yêu cầu công việc:
1. Yêu cầu chuyên môn:
 Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hoặc tương đương chuyên ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ
phần mềm, Khoa học máy tính.
 Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương tự.
2. Yêu cầu kỹ năng:
 Có khả năng xây dựng và thiết kế tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ, xây dựng kịch bản kiểm thử
(UAT)
 Sử dụng tốt các công cụ hỗ trợ phân tích thiết kế.
 Có kiến thức tốt về CNTT và hiểu được thiết kế kỹ thuật.
 Có kỹ năng về UI/UX Designer là 1 lợi thế.
 Có khả năng làm việc theo nhóm, có trách nhiệm cao, óc sáng tạo và chăm chỉ.
 Nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc
 Năng động, cầu tiến, sáng tạo, chủ động trong công việc.
 Biết và sử dụng được GIT là một lợi thế
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IV. Quyền lợi
1. Quyền lợi chung
 Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện.
 Được tạo thuận lợi về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công việc.
 Đồng nghiệp vui vẻ, nhiệt tình và luôn luôn hỗ trợ mọi lúc mọi nơi.
 Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước hiện hành.


Tháng lương thứ 13, thưởng hoàn thành đúng tiến độ dự án…

 Xét tăng lương 1 năm 1 lần.
 Du lịch hè.
2. Mức lương
 Tối thiểu 800$.
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