SAMSUNG VIETNAM MOBILE R&D CENTER
15F PVI Tower, 01 Pham Van Bach Str, Cau Giay Dist, Hanoi

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Nhân viên kiểm thử - Tester
Để bổ sung nhân lực cho các dự án tại SVMC (Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển ĐTDĐ
Samsung Việt Nam), công ty đang tuyển dụng vị trí Nhân viên kiểm thử - Tester làm việc
tại SVMC - Hà Nội.
Thông tin chi tiết như sau:
Vị trí Tuyển dụng:

Nhân viên kiểm thử - Tester

Trình độ:

Tốt nghiệp Cao đẳng chính quy tất cả các chuyên ngành
Ưu tiên ngành: Toán/Tin, CNTT, ĐTVT, Kỹ thuật, Tiếng Anh,…

Năm tốt nghiệp:

Tốt nghiệp năm 2019, 2020, 2021.

Yêu cầu:

Ứng viên có năng lực cơ bản về Tiếng Anh
Biết về kiểm thử là một lợi thế

Yêu cầu khác:

Chấp nhận ứng viên từng thi tuyển trượt các vị trí.
Không chấp nhận ứng viên từng làm việc tại Samsung Việt Nam

Địa điểm làm việc:

Trung tâm SVMC – Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời hạn ứng tuyển:

12/12/2021

Thi tuyển và phỏng vấn:

Dự kiến - Thi tuyển: 18/12/2021, Phỏng vấn & KSK: 21/12/2021

Thời gian gia nhập SVMC:

Dự kiến - Tuần 52 năm 2021

Cách thức nộp hồ sơ duy nhất:


Truy cập link: https://bit.ly/SVMC_RecruitTester2021



Điền đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn.



Có thể theo dõi thông tin chi tiết trên Fanpage của SVMC: SamsungVietnam RnD

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
Mr. Hoàng Trọng Tuấn. SĐT: 0912.406.001. Email: ht.tuan@samsung.com
Đây là cơ hội việc làm tốt dành cho các bạn tốt nghiệp hệ Cao đẳng, các bạn hãy nắm
bắt và chia sẻ cho bạn bè, người quen được biết nhé!

Trân trọng thông báo
Samsung - SVMC

