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x Toàn thời gian x Thực tập sinh 

 

A. THÔNG TIN ĐƠN VỊ TUYỂN DỤNG 

1. Tên đơn vị: công ty TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC THIÊN THÀNH 

2. Địa chỉ: 16A Thái Thuận, Phường An Phú, Quận 2, TP HCM 
3. Điện thoại: 02866832802 

4. Website:… 

5. Thông tin liên hệ: 
- Họ tên: Nguyễn Thị Qúi 

- Địa chỉ: 16A Thái Thuận, Phường An Phú, Quận 2, TP HCM 

- Di động: 0906997749 - 0355830559 

- Email: ngocquy120195@gmail.com 

B. VỊ TRÍ – YÊU CẦU TUYỂN DỤNG 

6. Công việc/chức danh: Nhân viên thiết kế  

7. Số lượng:  1 

8. Thu nhập, điều kiện làm 

việc: 

8-10 triệu/ tháng tuỳ năng lực + thưởng theo hiệu quả công 

việc.  
 

9. Mô tả công việc: - Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu và các ấn phẩm 

Marketing như logo, card, tờ rơi, Poster, Banner, 

Catalogue, backdrop... nhằm phục vụ cho hoạt động kinh 

doanh, việc tổ chức chương trình event… 

- Kết hợp với bộ phận content lên ý tưởng sản xuất tư liệu 

truyền thông. 

-Thiết kế theo yêu cầu của dự án công ty chủ yếu về ấn 

phẩm truyền thông ,quảng cáo. 
 

10. Yêu cầu: -Mạnh về 2D (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop,…)  

-Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế 

đồ họa, sự kiện (Branding, Advertising, Online,…) 

-Biết sử dụng các phần mềm dựng phim chuyên nghiệp và 

2D animation (Adobe Premiere, Adobe After Effects,…).  

-Hiểu biết về các chất liệu sản xuất, in ấn. 

-Biết quay phim, chup ảnh. Có kinh nghiệm xử lý hình 

ảnh. 

-Hiểu về bố cục màu sắc trong thiết kế. 

-Có thái độ tích cực, ít sai chính tả, nhiệt tình, cẩn thận.  

-Luôn hỗ trợ khi kịp thời khi công ty có việc cần gấp. 

11. Địa điểm làm việc: -Tầng 4, số 6 - 8 đường D2, p.25, Bình Thạnh, TP HCM 

C. HỒ SƠ, LIÊN HỆ 



12. Hồ sơ gồm: 

- CV xin việc  

- CMND, hỗ khẩu công chứng 

- Sơ yếu lý lịch 

- Bằng cấp liên quan 

13. Nộp hồ sơ 
- Thời hạn: 12/10/2018-15/11/2018 

- Phương thức nộp: 

Trực tiếp tại: 16A Thái Thuận, Phường An Phú, Quận 2, TP HCM 

Qua email: ngocquy120195@gmail.com 

 

 


