
 

 

Chủ đề / 

Subject VỊ TRÍ: THỰC TẬP SINH- NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA 

Mô tả / Description: 

 Tham gia vào các dự án thực tế thiết kế đồ họa tại công ty. 

 Thiết kế phục vụ cho in ấn và quảng cáo nội bộ & khách hàng: Logo, Background, Hình hiệu, Website, 

Banner, Cover FB,…được phát trên kênh truyền hình và mạng xã hội. 

 Chụp hình sản phẩm in ấn của công ty 

 Lên mockup cho các dự án thiết kế. 

 Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp 

 

Yêu Cầu Công Việc: 

 Là sinh viên đang học chuyên ngành thiết kế đồ họa hoặc có kiến thức về màu sắc và thiết kế. 

 Sử dụng thành thạo Photoshop và Ai 

 Sáng tạo, trung thực, tham học hỏi và có trách nhiệm trong công việc  

 Có Laptop cá nhân; 

 Có cơ hội phát triển nghề nghiệp cao. 

 Thời gian làm việc: Thứ hai - Thứ sáu (08:30 - 17:30) 

Quyền lợi: 

 Được cơ hội xem xét trở thành thành viên chính thức tại FBNC 

 Được đào tạo kỹ năng chuyên môn từ trưởng bộ phận hoặc Team Leader trong bộ phận. 

 Được đào tạo kỹ năng làm việc: Quản lý thời gian, giao tiếp. 

 Tham gia các hoạt động giao lưu, party của công ty. 

 Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, có sự hỗ trợ nhiệt tình từ đồng nghiệp và quản lý. 

 Hỗ trợ phí gửi xe trong thời gian thực tập. 

Thông tin khác: 

 Độ tuổi: 20-23 

Địa điểm làm việc: 

Tầng 8, Tòa nhà Crescent Plaza, 105 Tôn Dật Tiên, P.Tân Phú, Quận 7 

Email liên hệ: recruitment@fbnc.vn 

 

 


