
 

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

 

Vị trí     : Nhân viên Thiết kế - Tạo mẫu ngành in 

Chức vụ    : Nhân viên 

Số lượng cần tuyển  : 4 

Địa điểm làm việc   : Đống Đa, Hà Nội 

Hình thức làm việc  : Toàn thời gian cố định 

Thời gian làm việc  : Hành chính (Từ Thứ 2 đến hết thứ 7) 

Thời gian thử việc  : 2 tháng 

Yêu cầu giới tính   : Không yêu cầu 

Yêu cầu độ tuổi   : 23 - 30 

Kinh nghiệm   : ≥ 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế 

Yêu cầu bằng cấp   : Đại học 

Mức lương thử việc  : 7.000.000 đồng/ công định mức/ tháng 

Thu nhập của LĐ chính thức : ≥10.000.000 đồng/ công định mức/ tháng 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

- Tư vấn cho Khách hàng về kiểu dáng kích thước sản phẩm mới. 

- Tiếp nhận thông tin, Xây dựng và Sàng lọc ý tưởng, đảm bảo sản phẩm thiết 

kế triển khai phù hợp với thiết vị dây chuyền hiện có của Công ty,  

- Tìm hiểu xu hướng và nghiên cứu các sản phẩm cùng loại đã có mặt trên thị 

trường, chọn lọc và tối ưu các ý tưởng đưa ra; 

- Thử nghiệm và chỉnh sửa mẫu đã thiết kế. 

QUYỀN LỢI  ĐƯỢC HƯỞNG 

- Được đào tạo, hướng dẫn chuyên môn sâu về thiết kế trong ngành in bao bì. 

- Chế độ trong thời gian thử việc: 7.000.000 đồng / tháng  

- Không gian làm việc: sáng tạo, gợi cảm hứng làm việc. 



- Lương thưởng cạnh tranh, khởi điểm 10 triệu/ tháng, lên lương 3-6-12 

tháng/lần tùy thuộc năng lực, đánh giá năng lực theo hiệu quả công việc 

(KPIs); 

- BHXH / BHYT theo pháp luật lao động hiện hành và được Công ty đóng 

BH thân thể; 

- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm; 

- Chế độ du xuân, nghỉ mát, 8/3, sinh nhật hằng năm ; 

- Nghỉ và thưởng (tiền/quà) lễ, Tết theo quy định. 

 

 YÊU CẦU KHÁC 

- Trung thực, chăm chỉ, nhiệt tình. 

- Sáng tạo, có khiếu thẩm mỹ. 

- Ưu tiên những lao động đã có kinh nghiệm về thiết kế trong các đơn vị sản 

xuất bao bì. 

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan đến thiết kế, thời trang, nghệ 

thuật (ĐH Mỹ thuật Công nghiệp, ĐH kiến trúc, ĐH Mở,...) hoặc liên quan 

đến ngành in (Kỹ sư công nghệ in ĐH Bách khoa Hà Nội) 

 

YÊU CẦU HỒ SƠ 

- Sơ yếu lý lịch, có xác nhận của địa phương trong vòng 6 tháng 

- Bản sao chứng thực CMND. 

- Bản sao chứng thực Giấy khai sinh. 

- Bảo sao chứng thực Sổ hộ khẩu. 

- Bản sao các Bằng cấp, chứng chỉ có liên quan. 

- Giấy khám sức khỏe. 

- Đơn xin việc. 

 

 


