URGENT SENIOR BUSINESS ANALYST UP TO 2000$
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CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN
Lương: 2000USD ++, Thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty.
Được đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng để trở thành Business Analyst giỏi, được tham gia xây
dựng sản phẩm từ giai đoạn ý tưởng cho đến khi ra mắt sản phẩm tới người tiêu dùng.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp với nhiều cơ hội thăng tiến.
Được tham gia cùng đội ngũ phát triển dầy dặn kinh nghiệm để phát triển một sản phẩm
FINTECH hoàn toàn mới, khác biệt và triển vọng nhất trong lĩnh vực chứng khoán và công nghệ
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MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tìm hiểu nhu cầu từ Khách hàng, Kinh Doanh và Marketing để thiết kế các tính năng của sản
phẩm.
Phân tích yêu cầu, sắp xếp mức độ ưu tiên, đánh giá, đưa đề xuất giải pháp và phương thức triển
khai sản phẩm
Phối hợp với team để phát triển và nghiệm thu sản phẩm hệ thống.
Viết tài liệu nghiệp vụ, phân tích yêu cầu, hướng dẫn sử dụng, giới thiệu sản phẩm.
Đánh giá hiệu quả các tính năng của sản phẩm thông qua các chỉ số cụ thể. Đo lường trải nghiệm
khách hàng về sản phẩm và đưa ra đề xuất cải tiến.
Thực hiện các công việc do cấp trên giao
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YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Yêu cầu kinh nghiệm
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kinh tế, chứng khoán, Thương mại điện tử, Công nghệ
thông tin,....
Khả năng đọc hiểu Tiếng Anh tốt
Có kinh nghiệm làm Business Analyst từ 3 năm trở lên
Ưu tiên:
Có kinh nghiệm và yêu thích làm các sản phẩm về Tài Chính - Chứng Khoán.
Có kinh nghiệm automation testing.
Đã làm việc trong môi trường sử dụng phương pháp phát triển Agile, Scrum

Yêu cầu Kỹ năng:
Có khả năng phân tích, tư duy cải tiến, sẵn sàng đưa ra đề xuất đổi mới (quy trình, sản phẩm,
cách làm việc nhóm...)
Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, giao tiếp, thuyết trình tốt
Có kĩ năng quản lý thời gian để hoàn thành công việc đúng kế hoạch. Thích nghi tốt với môi
trường công việc có áp lực cao

hoa.pham@encapital.io

