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Intern Business Analyst Job Description
(Thực tập sinh BA)

I. Vị trí tuyển dụng/ Title: Business Analyst (BA)

II. Số lượng: 2

III. Về công ty/ Company:

DigiTech Solutions là công ty Công nghệ tập trung vào Phát triển sản phẩm phần mềm và

gia công phần mềm, tư vấn chuyển đổi số, ứng dụng Công nghệ mới nổi trội AI, Blockchain.

Chúng tôi coi nhân viên là tài sản quý giá và tập trung đào tạo phát triển năng lực nhân viên theo

KASH và tư vấn định hướng phát triển con đường sự nghiệp cho nhân viên. Chúng tôi đang xây

dựng đội ngũ để mở rộng kinh doanh, vì vậy rất cần những nhân tài tham gia vào team của chúng

tôi.

IV. Tóm tắt chương trình

Báo cáo cho/ Reporting to: Quản lý/ Manager

Địa điểm/ Location: Hồ Chí Minh, Vietnam.
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Quyền lợi:

Khi tham gia hoạt thực tập sinh viên sẽ được đào tạo huấn luyện các :
1. Văn hoá ứng xử và nội quy nơi làm việc
2. Các Mô hình phát triển phần mềm
3. Quy trình quản lý dự án phần mềm theo Agile/Scrum
4. Quy trình quản lý công việc bằng workspace
5. Quy trình quản lý source code bằng git
6. Phát triển năng lực bản thân theo mô hình KASH (Kiến thức, Kỹ năng, Thái Độ, Thói
quen)
7. Xây dựng mục tiêu theo Smart Objective
8. Định hướng nghề nghiệp

Mô tả công việc.

● Học hỏi, tạo, quản lý hệ thống tài liệu: tài liệu đặc tả hệ thống (SRS), tài liệu phân tích yêu
cầu người sử dụng (URD), tài liệu thiết kế hệ thống (DDD) bằng cách:

○ Thu thập, tìm hiểu nghiệp vụ và yêu cầu hệ thống từ phía khách hàng/nội bộ công ty.
○ Phân tích, khuyến nghị khách hàng/nội bộ công ty trong việc định hướng yêu cầu

của sản phẩm.
○ Hỗ trợ nhóm kiểm thử sản phẩm.
○ Thực hiện một số công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên.
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Trách nhiệm/ Responsibilities
- Tham gia các dự án Software của Công ty
- Các công việc khác theo yêu cầu và định hướng phát triển của Công ty trong lĩnh vực Công

nghệ.

Yêu cầu ứng viên

● Sắp hoặc vừa tốt nghiệp chuyên ngành có liên quan
● Hiểu toàn bộ quy trình phát triển phần mềm, các mô hình phát triển phần mềm, quy trình

quản lý dự án phần mềm theo Agile/Scrum
● Có kiến thức nền tảng các môn chuyên ngành phần mềm tốt.
● Thái độ tốt, sẵn sàng làm việc và học hỏi
● Chủ động trong công việc
● Chú trọng vào kết quả công việc
● Có đam mê, không e ngại công cụ và công nghệ mới.
● Thực hiện một số công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên.

V. Quy trình ứng tuyển

1. Nộp đơn ứng tuyển trực tuyến tại:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeudq3_6xXQQoslRoYDJOgfnJEnt9XrbD_X
pqlCqpd5ik_6Q/viewform

2. Phỏng vấn trực tiếp/online sau khi đã vượt qua bài test
3. Lời mời thực tập tại Digitech Solutions
4. Trải nghiệm thực tập tại Digitech Solutions

VI. Hồ sơ

1. Đơn xin ứng tuyển Thực tập
2. Giấy giới thiệu thực tập của trường
3. CV
4. Bảng điểm các học kỳ gần nhất

VII. Thời gian tiếp nhận thực tập
Bắt đầu từ ngày: 1/11/2022 - 31/1/2023

VIII. CV gửi tới:

Đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi CV của bạn, tài năng của bạn sẽ trở thành một phần của sự thành
công trong tương lai của chúng tôi: hr@vndigitech.com hoặc liên hệ Điện thoại 0973 175 839.
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