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Vị trí /Job title Graphic Design Intern 

Phòng / Department Marketing 

Giám sát trực tiếp / Direct supervisor’s title Ms. Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 

 

1. NHIỆM VỤ / RESPONSIBILITIES  

 

- Thiết kế Banner cho các hoạt động quảng cáo và Social / Designing banners for marketing and social events. 

- Thiết kế POSM phục vụ hoạt động Offline / Designing POSM for offline events 

- Thiết kế hình minh họa, icon sets cho giao diện website/ ứng dụng, video tutorials, gif/ flash / Designing illustrations for websites/apps, video 

tutorials, GIF/flash. 

- Hỗ trợ team trong các công việc khác: tổ chức event, vận hành marketing,… / Supporting other activities in the department: organizing events, 

marketing operations.  

- Yêu thích thiết kế, quảng cáo, truyền thông / Having passion for designing, marketing, media 

 

2. ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC / WORKING CONDITIONS:  

1 Nơi làm việc / Work location 875 Trần Hưng Đạo, Quận 5, HCMC / 875 Tran Hung Dao, District 5, HCMC 

2 Thời gian làm việc / Working Hour 
Được linh động đăng ký theo ca: 13h – 17h hoặc 17h – 21h / Flexible Time or shift : 13-17 

p.m or 17-21 p.m 

 

3. YÊU CẦU CHO VỊ TRÍ NÀY / REQUIREMENTS FOR THIS POSITION: 

 

1 Kỹ năng / Skills 

- Có hiểu biết về các phần mềm: Illustrator, Indesign, Photoshop / Knowledge in 

softwares: Illustrator, Indesign, Photoshop 

- Làm việc với tinh thần cầu tiến, chăm chỉ, chuyên nghiệp, có trách nhiệm / Willing to 

learn, hard-working, professional, responsible.  
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- Chịu khó học hỏi, tìm hiểu xu hướng mới trong thiết kế / Adaptive to new knowledge, 

and new design trends. 

- Quản lý thời gian làm việc tốt và hoàn thành đúng deadline / Good time-managing skill 

and complete the deadlines on time.  

2 Học vấn và Chuyên môn / Education & Profession Đang học đại học/ Sắp tốt nghiệp. / University students  

4. QUYỀN LỢI / WELFARE: 

 

- Được chứng nhận thực tập / Receiving internship certifications 

- Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái, năng động / Proactive and Comfortable working environment.  

- Phụ cấp gửi xe / Parking allowance 

- Được training các kỹ năng cần thiết theo định hướng nghề nghiệp / Able to learn necessary skills for career orientation 

 

 

 

 

 

 

 


