
Mức offer min cho một bạn hoàn thành chương trình SATT sẽ là: 6.5M - 7M VND. 
(*) Hãy  sử dụng >100% công lực trong 2 tháng SATT để thể hiện hết năng lực bản thân nhé. Mình
tin chắc  các bạn sẽ nhận được mức offer xứng đáng.

Email: thanh.my.le@logigear.com
Skype: ThanhLM5

HIRING CONTACT

SATT nghĩa là gì?

Chương trình FREE thực sự không ạ? Có cam kết không ạ?

FQA  
Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chương trình SATT thông quả các câu
hỏi thường gặp sau đây nhé:

SATT là viết tắt của cụm từ Software Automation Testing Trainee.
(Chương trình đào tạo các kỹ sư  kiểm thử phần mềm tự  động). 

- Không yêu cầu chuyên ngành, kinh nghiệm làm việc, tuy nhiên đã được học,
tự học và tự tin vào khả năng lập trình: C/C++, Java, .Net, Javascript, Python
- Tự tin vào khả năng tiếng Anh mức cơ bản.
- Có khả năng tư duy logic tốt
- Có khả năng làm việc nhóm
- Ham học hỏi và không ngừng phát triển bản thân

Yêu cầu đầu vào như thế nào?

- Khóa học dự kiến bắt đầu vào: Ngay sau tết Âm Lịch
- Học full-time (8h) từ Thứ 2 đến Thứ 6 ,kéo dài trong vòng 02 tháng

Thời gian đào tạo như thế nào?

- Round 1: Các bạn sẽ tham gia "Do an exam". Bài test gồm 2 phần:
+ Kiến thức lập trình cơ bản
+ Viết một đoạn văn bằng tiếng Anh cơ bản
   Bài exam dưới dạng tự luận, kéo dài trong vòng 90 phút.
- Round 2: Với mong muốn tìm hiểu kỹ hơn về năng lực và giúp định hướng nghề
nghiệp phù hợp với với năng lực, các bạn sẽ tham gia buổi phỏng vấn cùng với một
anh/chị Technical Lead  trong vòng 30 phút.

Có bao nhiêu vòng phỏng vấn? 

- Được đào tạo bài bản từ cơ bản đến nâng cao về ngành kiểm thử phần mềm bởi
các anh chị kỹ sư tận tâm, nhiều kinh nghiệm .
- Lịch học lý thuyết và thực hành được xây dựng đan xen một cách khoa học giúp
học viên rèn luyện kỹ năng và vận dụng kiến thức đã học vào thực tế một cách
hiệu quả.
- Bạn có cơ hội trở thành LogiGear-er sau khi hoàn thành khóa học một cách xuất
sắc .
- Phụ cấp đào tạo mỗi tháng 6.000.000 đồng. Chưa dừng lại ở đó, nếu bạn trở
thành nhân viên chính thức của LogiGear, bạn còn nhận được nhận thêm 1 phần
bonus với trị giá 4.000.000 đồng .Tổng giá trị tài trợ lên đến 16.000.000 đồng.

Sẽ nhận được gì  khi tham gia khóa đào tạo ?

Tổng chi phí cho một học viên là 32.000.000 VNĐ bao gồm:
+ Chi phí đào tạo ( tài liệu + chi phí trainer) : 16.000.000 VNĐ
+ Chi phí hỗ trợ đào tạo : 16.000.000 VNĐ
=> Hoàn toàn MIỄN PHÍ VÀ CÓ CAM KẾT làm việc ít nhất 08 THÁNG
(*)  Tất cả các chi phí của khóa học sẽ hoàn toàn FREE, bên cạnh đó bạn sẽ phải cam kết làm việc
tại công ty ít nhất 8 THÁNG. Việc này sẽ có ích cho bạn khi được hòa nhập và tham gia dự án
thực tế như là một kỹ sư kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp.
À, một lời khuyên nhỏ cho bạn nhé! Bạn tự hỏi bản thân : " Chương trình này có thực sự phù hợp
với định hướng lâu dài của mình không? Mình có thực sự muốn sẽ thành một Software Engineer
in Test không? . Nếu câu trả lời của bạn bạn là "NO "hoặc "Mình cũng không rõ nữa"  thì mình
nghĩ bạn chưa nên đăng ký tham gia chương trình SATT vào thời điểm hiện tại, chương trình
SATT sẽ còn mở vào đợt khác, có khi lúc đó bạn đã có câu trả lời rõ ràng và mạnh mẽ SAY "YES"
thì chúng ta sẽ gặp lại nhau nha. 

Lộ trình phát triển của em sau khi hoàn thành SATT ntn ạ?

Lộ trình của em sẽ là : 2 tháng tham gia SATT => 2 tháng thử việc => HĐLĐ chính
thức 1 năm => HĐLD 1 năm => HĐKXD thời hạn.
(*) Sau 6 tháng đầu của HDLD 1 năm bạn sẽ được review lương lần 1 ( Mức lương sẽ điều chỉnh
20- 35% + tỉ lệ trượt giá)

Mức lương thử việc và chính thức sẽ ntn ạ?

SATT program

???


