
CÔNG TY TNHH OCANY VIỆT NAM

MST: 3702730563

Vị trí tuyển dụng: GRAPHIC DESIGN SENIOR

Nơi làm việc: 11 đường D1, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp.HCM

■ Full-time

8g30 - 17g30

T2 đến sáng T7

Số lượng: 01

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
● Đảm bảo tiến độ và thẩm mỹ cho sản phẩm đề ra theo Tuần, Tháng.

● Phối hợp với các bộ phận trực thuộc xây dựng ý tưởng, concept hình ảnh
sản phẩm. Tiếp nhận, lên kế hoạch công việc và điều phối đội nhóm chụp
và chỉnh sửa hình ảnh sản phẩm/mẫu theo yêu cầu.

● Thiết kế các ấn phẩm nhận diện thương hiệu và sản phẩm của công ty
(Banner, Poster, Backdrop, Catalogue, Profile, Name card…)

● Phát triển và hoàn thiện sản phẩm đáp ứng nhu cầu công việc.

● Kiểm soát chất lượng thẩm mỹ, chất lượng đầu ra của sản phẩm.
● Nâng cấp chất lượng sản phẩm cao hơn qua từng quý/năm.
● Sáng tạo, cập nhật các xu hướng thiết kế mới áp dụng cho team và cho sản

phẩm.
● Trao đổi tư vấn về ý tưởng triển khai với Leader trước mỗi chiến dịch được

triển khai.
● Liên hệ, kết nối, làm việc với các đối tác - team media trong phạm vi

chuyên môn, sáng tạo các ý tưởng mới.
● Trực tiếp làm việc với nhà in, thực hiện giám sát, kiểm định chất lượng và

đảm bảo thời gian in đúng theo yêu cầu Công ty.
● Hỗ trợ và làm việc cùng với các phòng ban khác: Hỗ trợ mật thiết với team

Brand về nhận diện thương hiệu và những công việc thiết kế liên quan nội

bộ.

YÊU CẦU ● Tuổi 25 – 28

● Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành thiết kế đồ họa.

● Sử dụng thành thạo công cụ: Ai, Ps và biết Pre cơ bản là một lợi thế.
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● Có 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty có quy mô lớn về

ngành hàng tiêu dùng nhanh

● Thành thạo vi tính văn phòng, excel, power point.

● Chịu được áp lực công việc, biết sắp xếp công việc và hoàn thành đúng
deadline.

● Khả năng mỹ thuật tốt, tính năng động, sáng tạo, giàu ý tưởng và có tư duy
sáng tạo logic và luôn chủ động trong công việc.

● Trung thực, năng động, nhiệt tình trong công việc.

● Kỹ năng tổ chức, giao tiếp, đào tạo và quản lý thời gian.

QUYỀN LỢI ĐƯỢC

HƯỞNG

● Thử việc 2 tháng: 85% lương cơ bản.

● Lương thỏa thuận 10 – 14tr

● Thưởng KPI, thưởng tháng thứ 13, thưởng lễ / tết, sinh nhật, chế độ thâm niên.....

● Nghỉ phép năm theo quy định,  đi trễ/về sớm 02 lần / tháng: 1 giờ 30 phút

● BHXH sau thời gian Thử việc, khám sức khỏe định kỳ

● Ăn trưa tại bếp ăn văn phòng

● Teambuilding, party, du lịch hàng năm

● Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức và đào tạo sức khỏe miễn phí

(Kiến thức chuyên môn,…)


