
 

  

Hồ sơ ứng tuyển phải bao gồm toàn bộ: Bằng cấp, chứng chỉ, 

Chứng minh nhân dân, Hộ khẩu, CV kinh nghiệm làm việc… Tất 

cả hồ sơ khi đi phỏng vấn phải được công chứng đầy đủ. 

Số lượng: 01 

Làm việc tại: TP. Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: 44 – 46 – 48 – 50 Tôn Thất Tùng, P. Bến Thành, Q.1 

MÔ TẢ 

Thiết kế giao diện, landing, subweb cho sản phẩm của công ty; 

Thiết kế banner, quảng cáo online; 

Thiết kế poster, tờ rơi, . .. sản phẩm in ấn phục vụ công việc quảng 

bá sản phẩm; 

Thiết kế vật phẩm Marketing 

Thiết kế các sản phẩm khác phục vụ hoạt động của công ty 

(standee, backdrop, . . .); 

Trao đổi ý tưởng thiết kế với quản lý và sản phẩm đảm bảo thời 

gian, tiến độ công việc, sản phẩm thiết kế của mình được giao; 

Nghiên cứu, cập nhật xu hướng thiết kế web ứng dụng mới và 

chia sẻ kiến thức trong nhóm. 

Thực hiện công việc khác được giao từ người quản lý trực tiếp 

1. Cách thức nộp hồ sơ: 

Gửi CV qua Email: 

phongnhansu.jw@gmail.com 

Sau khi đã nhận hồ sơ qua Email, 

chúng tôi sẽ liên hệ lại với các 

ứng viên để hẹn lịch phỏng vấn 

2. Liên hệ trực tiếp: 

Ms. Thùy: 0976.764.706 

Email: 

Thuyntbnhansu.jw@gmail.com 

mailto:phongnhansu.jw@gmail.com
mailto:lynt.jw@gmail.com


 

 

PERSONAL INFORMATION 

YÊU CẦU 

Nam / nữ tuổi từ 20 đến 28, có khả năng chịu áp lực cao trong 

công việc. 

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành thiết kế đồ họa 

hoặc các chuyên ngành liên quan. 

Có kiến thức trong lĩnh vực online, tư duy sáng tạo. Sử dụng màu 

sắc linh hoạt, tính thẩm mỹ tốt. 

Sử dụng tốt các phần mềm đồ họa (ưu tiên ứng viên biết 3D hoặc 

pixel art); Biết sử dụng phần mềm hỗ trợ khác là một lợi thế 

Có khả năng xây dựng ý tưởng tốt trong thiết kế; 

Khả năng giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt. Có kỹ 

năng xử lý tình huống tốt, kỹ năng phân tích yêu cầu công việc. 

Tính cách nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm, kiên trì. 

QUYỀN LỢI 

Có Thưởng Cho Nhân Viên Đạt Danh Hiệu Nhân Viên Xuất Sắc 

Lương Cao + Thưởng Cao + Lương Năng Suất (Tùy Theo Kết Quả 

Kinh Doanh Của Công Ty Và Hiệu Quả Làm Việc Của Nhân Viên). 

Nhiều Cơ Hội Thăng Tiến Do Công Ty Đang Trên Đà Phát Triển, 

Mở Rộng  

Môi Trường Làm Việc Năng Động Chuyên Nghiệp 

Được Ký Hợp Đồng Lao Động, Đóng Bhxh - Bhyt - Bhtn Đầy Đủ 

Theo Quy Định   

Các Chế Độ Đãi Ngộ Hấp Dẫn Khác ..... 


