VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ
Toàn thời gian. Hà Nội.
Fourdozen là một công ty cung cấp dịch vụ marketing cho các khách hàng trong lĩnh vực du
lịch khách sạn, nhà hàng, giáo dục và các tổ chức phi lợi nhuận.
Thiết kế Đồ họa hỗ trợ bộ phận Marketing trong việc truyền tải những ý tưởng thành hình
ảnh truyền cảm hứng, thông báo và thu hút người tiêu dùng. Vị trí này yêu cầu biết sử dụng
bộ Adobe Creative (chủ yếu là Photoshop, Illustrator và InDesign) để thiết kế cho Marketing
online và sản phẩm in ấn. Ứng viên tiềm năng cho vị trí này phải là người biết hợp tác và làm
việc nhóm hiệu quả, có khả năng tổ chức công việc tốt. Ngoài ra, ứng viên cần có thẩm mỹ và
tầm nhìn sáng tạo độc lập, phát triển và mạnh mẽ. Công việc của họ không đơn thuần chỉ sản
xuất nội dung theo yêu cầu, mà còn mang đến cái nhìn Marketing và các quyết định sáng tạo
cho sản phẩm. Vị trí này sẽ báo cáo trực tiếp với Giám đốc sáng tạo.
Phạm vi công việc
• Thiết kế đồ họa
• Chỉnh sửa ảnh
• Bố cục, dàn trang
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Yêu cầu bằng cấp, kỹ năng

Ưu tiên ứng viên có

• Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành thiết kế
đồ hoạ hoặc ngành liên quan
• 2 năm kinh nghiệm làm việc trong các
agency quảng cáo/ marketing hoặc bộ
phận sáng tạo của doanh nghiệp
• Hiểu biết về kiến tạo nội dung kỹ thuật số
là điều kiện bắt buộc
• Có kiến thức về văn hoá âm nhạc, nghệ
thuật, thời trang, điện ảnh và ẩm thực
• Một portfolio sáng tạo đặc biệt thể hiện các
kỹ năng thiết kế và tư duy concept của bạn
• Thành thạo bộ Adobe Creative Cloud và
các công cụ thiết kế, đặc biệt là Adobe
Illustrator và Photoshop
• Có kiến thức chuyên môn về typography,
lý thuyết màu sắc, bố cục và thiết kế tương
tác

• Kỹ năng trình bày xuất sắc trước nội bộ
công ty và khách hàng.
• Sự chú ý, tỉ mỉ đến từng chi tiết và nhạy
cảm với thiết kế.
• Kiên trì bắt đầu với mong muốn giao tiếp
hiệu quả.
• Có khả năng đảm nhiệm nhiều công việc
với deadline khác nhau.
• Có điểm tham chiếu về văn hoá và bản
năng sáng tạo để luôn đi đầu trong thiết kế.
• Có tinh thần lạc quan, tích cực và sẵn sàng
đồng hành cùng công ty khởi nghiệp.

• Sử dụng thành thạo cả tiếng Việt và tiếng
Anh
• Khả năng làm việc độc lập, tự lên kế hoạch
và hoàn thành kịp thời công việc được
giao.

Quyền lợi
• Mức lương lên tới 22.000.000 VND/ tháng
dựa trên kinh nghiệm làm việc.
• Ưu đãi mua gói tập gym
• Bảo hiểm trọn gói
• Thời gian nghỉ phép và nghỉ ốm linh hoạt
• Đồ ăn nhẹ, cà phê và đồ uống luôn sẵn
sàng cho nhân viên công ty
• Bãi đậu xe miễn phí
• Không làm việc cuối tuần/giờ làm việc linh
hoạt

Nhiệm vụ và trách nhiệm
• Xem xét và hoàn thành tất cả các công việc được giao trên hệ thống Asana của bạn kịp thời
hạn.
• Hoàn thành khoảng 40 - 75 yêu cầu thiết kế khác biệt mỗi tháng.
• Cập nhật cho người giám sát và Account Manager của bạn về tiến độ công việc của bạn trên
Asana.
• Phản hồi nhanh chóng và phù hợp với các ý kiến từ các khách hàng, Account Manager và
người giám sát của bạn, thực hiện chỉnh sửa khi được yêu cầu.
• Làm quen với các khách hàng và các bản tóm tắt dự án, cụ thể là với chân dung khách hàng
tiềm năng và các chủ đề nội dung, đưa hiểu biết vào công việc thiết kế của bạn.
• Cung cấp các sản phẩm thiết kế hoàn thiện theo định dạng thích hợp (JPG, PNG…), bảng
màu (CMYK/RGB), kích thước và tệp đúng theo yêu cầu.
• Xử lý các thao tác đồ họa thông thường một cách nhanh chóng, không kéo dài thời gian
bao gồm: thêm tính trong suốt; chèn văn bản; tạo hình cắt; chỉnh màu cơ bản; thay đổi kích
thước hoặc định dạng lại tệp…
• Xử lý bố cục trang cho các sản phẩm in ấn bao gồm tờ rơi, báo cáo, thư mời… bằng Adobe
InDesign.
• Lưu trữ tất cả các tệp thiết kế và sản phẩm một cách có tổ chức và đặt trên chính xác trên
kho lưu trữ đám mây của công ty.
• Thiết kế đồ hoạ mới theo yêu cầu của bộ phận Marketing.
• Thiết kế nhanh chóng và hiệu quả từ các phác thảo văn bản, đảm bảo sao chép chính xác
nội dung được cung cấp trong thiết kế, không tự thay đổi, không có lỗi chính tả hoặc lỗi sao
chép.
• Thiết kế các trang trình chiếu sử dụng để thuyết trình, làm việc từ các bản phác thảo được
cung cấp bởi Account Manager, giám đốc sáng tạo hoặc thành viên khác trong nhóm.
• Chịu trách nhiệm đặt in cho các sản phẩm như poster, standee, danh thiếp, tờ rơi… và đảm
bảo cho các sản phẩm in được đúng theo thiết kế kỹ thuật số, bao gồm cả việc đúng màu sắc.
• Chỉ sử dụng các phần mềm có bản quyền mới nhất do công ty cung cấp (Adobe Creative
Suite) và luôn cập nhật phần mềm. Kiến tạo và cải thiện sản phẩm trong suốt thời gian thực
hiện dự án, bao gồm nhưng không giới hạn các brief sáng tạo, các bản cắt ghép thành phần,
ma két, hướng dẫn về phong cách và nguyên mẫu.

NỘP ĐƠN ỨNG TUYỂN
Gửi portfolio cùng với CV/ cover letter của bạn đến email jobs@fourdozen.com.
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