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GIỚI THIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG
Có mặt trên thị trường từ năm 2006, với những kinh nghiệm đã tích lũy, VIÊN MỸ hiện là nhà cung
cấp hàng đầu những thiết bị - sản phẩm Spa đảm bảo: Gi cả t t nhất – Chất lượng cao. Với những nỗ
lực liên tục cung cấp sản phẩm và phục vụ kh ch hàng t t nhất từ năm 2006, trong th ng 03/2009, Viên
Mỹ đã hân hạnh được chọn vào Top 18 Doanh Nghiệp trong lĩnh vực Làm Đẹp của sản phẩm – dịch vụ
Tin & Dùng do bạn đọc Thời B o Kinh Tế Việt Nam bình chọn.
Đạt được những kết quả tích cực như trên, chính là dựa vào đội ngũ nhân viên trẻ năng động, phục
vụ chuyên nghiệp và tư vấn tận tình. Do nhu cầu ph t triển về c c mảng liên quan đến việc Thiết kế
WEB, thiết kế SPA, trong năm 2017, chúng tôi có kế hoạch tuyển dụng bổ sung những chuyên viên
thiết kế có trình độ, không ngừng học tập, nghiên cứu và s ng tạo.
Viên Mỹ rất mong được hợp t c cùng những thành viên mới có tâm huyết với công việc, đầy tinh thần
tr ch nhiệm, nhiệt tình và năng động.
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:
Nhân viên Thiết Kế Đồ Họa.
Số lượng: 2 người
Mô tả chi tiết công việc:
+ Tiếp nhận, phân tích yêu cầu thiết kế của kh ch hàng, đưa ra ý tưởng phù hợp nhất và hoàn thành yêu
cầu trong thời gian theo kế hoạch.
+ Lập kế hoạch, nêu ý tưởng, triển khai thiết kế Đồ họa truyền th ng (Logo, Brochure, Catalogue, Tờ
Rơi ...) cũng trực tuyến (Flash, Banner, Layout website ...) và c c công việc liên quan kh c.
+ Tìm kiếm, thương lượng đơn vị in ấn và kiểm so t chất lượng thành phẩm.
+ Chịu tr ch nhiệm mỹ thuật, nội dung hình ảnh c c sản phẩm - dịch vụ của Công ty Viên Mỹ trên c c
phương tiện truyền thông.
Yêu cầu công việc:
+ T t nghiệp chuyên ngành đồ họa hoặc chuyên ngành có liên quan;
+ Sử dụng thành thạo c c công cụ đồ họa: Photoshop, Illustrator, Corel Draw…;
+ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng những phần mềm tạo Flahs, chỉnh sửa Video và c c công
cụ hỗ trợ kh c;
+ Có tư duy s ng tạo và thẩm mỹ t t;
+ Có thể chịu được p lực trong công việc;
+ Tỉ mỉ, chu đ o, năng động, nhiệt tình.
Yêu cầu khác:
+ Tư duy logic t t, năng động, s ng tạo, chủ động trong công việc;
+ Hiểu biết về marketing, và hành vi tiêu dùng và khả năng p dụng kiến thức đó trong thiết kế.
Thời gian làm việc: Toàn thời gian
Lương: Thỏa thuận

