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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp - Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Công ty Việt
Thái Quốc Tế có nhu cầu tuyển dụng vị trí sau:
1. Vị trí tuyển dụng: nhân viên chính thức
Chức danh

Nhân viên/ Chuyên viên Thiết kế đồ họa

Phòng ban
Tuyến báo
cáo trực
tiếp
Trách
nhiệm:

Thiết kế
Trưởng phòng Thiết kế

Mô tả công
việc

− Lên ý tưởng và phác họa trên giấy
− Thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu
− Chịu trách nhiệm thiết kế các sản phẩm hỗ trợ nhận diện thương hiệu, ấn phẩm,
các chiến dịch quảng cáo, các sản phẩm trưng bày, đóng gói và đồ họa
− Phác họa ý tưởng thiết kế, xây dựng bố cục trên máy tính, phần mềm
− Dự đoán, chuẩn bị hỗ trợ để đảm bảo cho sản phẩm đầu ra đáp ứng đúng yêu
cầu của thiết kế
− Tham gia thảo luận và cùng lên ý tưởng để có thiết kế phù hợp nhất
− Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế, hội họa
− Tư duy sáng tạo, có niềm đam mê thiết kế, hội họa
− Có kinh nghiệm thiết kế logo, tranh tường,…
− Ưu tiên có kinh nghiệm từng làm ở các công ty thiết kế
− Có kinh nghiệm thiết kế logo, tranh tường,…
Kỹ năng:
− Có kỹ năng sử dụng phần mềm the Adobe Creative Suite – Photoshop,
Illustrator and Indesign
− Có ý tưởng, sáng tạo, phác họa thành thạo trên giấy
Thời gian làm việc
− 8h – 12h & 13h – 17h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần
− Nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước và công ty
− 15.000.000đ – 25.000.000đ/tháng
− Thử việc 2 tháng

Yêu cầu
công việc:

Chế độ và
phúc lợi:

Chịu trách nhiệm phát triển hình ảnh, bộ nhận diện thương hiệu cho các chuỗi cửa
hàng Highland, Phở 24,…

−
−
−
−

Môi trường chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến
Tham gia teambuilding, du lịch hàng năm
Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm khác theo quy định Nhà nước
Thưởng KPI, xét tăng lương hàng năm

2. Hình thức nộp hồ sơ: Qua Email hoặc trực tiếp tại công ty.
− Người liên hệ: Nguyễn Thị Thơm
− Email liên hệ: : thom.nguyent@vtijs.com
− Địa chỉ liên hệ: 135/37/50 Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh , TP Hồ Chí Minh
− Tel: (84-8) 3512-7355 (1706)
Mob: +84963.400.013

Nơi nhận
− Ban chủ nhiệm các khoa
− Thông tin Wes, lưu TT
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