THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NỘI BỘ
Công ty SQUARE EXPERIENTIAL COMMUNICATIONS tuyển dụng nhân sự cho vị trí sau:
Vị trí:

(Sr.,) DESIGNER (2D/ 3D)

Báo cáo cho:

CREATIVE DIRECTOR/ ASSO., CREATIVE DIRECTOR

Địa điểm làm việc:

55 Trương Quốc Dung, P.10, Q. Phú Nhuận

I/ CÔNG VIỆC:
-

Chịu trách nhiệm trực tiếp thực hiện các bản vẽ, thiết kế, sáng tạo và phát triển dựa trên ý
tưởng ban đầu.

-

Đảm bảo triển khai dự án đúng (deadlines - direction) - đủ (check list) - đẹp (art - quality) khả thi (safety, reality - cost).

-

Chủ động tìm kiếm thông tin liên quan đến thiết kế, thương hiệu, sự kiện... của khách hàng,
các thông tin liên quan đến dự án được giao; tiếp cận các ý tưởng và công nghệ mới về xu
hướng thiết kế, công nghệ, chất liệu…hỗ trợ cho việc thực hiện dự án.

-

Tham gia onsite cùng với event team đảm bảo dự án/ chương trình được thành công.

II/ YÊU CẦU:
-

Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học Mỹ thuật hoặc Đại học kiến trúc thuộc các ngành đồ họa ứng
dụng.

-

Có 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế cho các chương trình event, triển lãm, quảng
cáo…

-

Có kinh nghiệm làm việc onsite các chương trình event hoặc biểu diễn nghệ thuật là một lợi
thế.

-

Khả năng sáng tạo không giới hạn.
Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa
Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.
Ưu tiên: có thể sử dụng 3D, Animation
Giao tiếp cơ bản tiếng Anh.

III/ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH:
Lương/ Chế độ khác: Theo quy định công ty.
Thông tin liên hệ:

-

Email:

humancapital@squaregroup.com.vn;
truc.nguyen@squaregroup.com.vn

-

Phone:

08. 38421 558 – ext. 305 (Ms. Trúc Nguyễn)

Vui lòng trao đổi với cấp trên nếu bạn là nhân viên Square Group, quan tâm và có nguyện vọng
ứng tuyển vào vị trí này. Phòng nhân sự sẽ liên hệ những ứng viên đạt yêu cầu.
Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc và giới thiệu ứng viên sáng giá cho chúng tôi.
Thân mến,
PHÒNG NHÂN SỰ

