MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Vị trí: Nhân viên Xử lý hình ảnh (Photoshop)
Số lượng: 02
Mức lương: 7.000.000 - 12.000.000
Địa điểm làm việc: Phòng 2M02, tòa nhà Cowa, số 1, ngõ 199 Hồ Tùng Mậu, Nam Từ Liêm
1. Mô tả công việc.
- Xử lý hình ảnh chân dung (điều chỉnh ánh sáng, màu sắc, trang phục, nét mặt,
phục chế ảnh mờ, vỡ nét,...)
- Chịu trách nhiệm hoàn thành công việc, đảm bảo chất lượng.
- Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công công việc của cấp trên.
2.
-

Yêu cầu công việc.
Thái độ: tỉ mỉ, vô cùng tỉ mỉ. Nghiêm túc.
Thành thạo phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên dụng (PS)
Hiểu biết về chụp ảnh, bố cục ảnh.
Am hiểu về các nguyên lý thiết kế và visual graphic.
Có Portfolio thể hiện được sản phẩm, kỹ năng thiết kế và kỹ năng sử dụng phần mềm.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm thiết kế 2D.
Biết vẽ và sử dụng công cụ vẽ thành thạo là một điểm cộng.

3.
-

Quyền lợi:
Mức lương: 7.000.000 - 12.000.000 (review 2 lần/năm)
Thưởng dự án, lễ, tết Tây, tết Ta
Nghỉ phép có lương 12 ngày/năm
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động
Du lịch hàng năm, tham gia liên hoan hàng tháng, teabreak hàng tuần
Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện và hướng đến việc phát triển con người
Được tham gia vào dự án làm việc với khách hàng Nhật Bản, làm việc theo quy trình
bài bản có tổ chức
Thử việc: 02 tháng
Thời gian làm việc: thứ 2 - thứ 6

-

4. Liên hệ ứng tuyển:
, Subject [HDteam] Xử lý hình ảnh - Họ tên
Email: hdteam@nal.vn
Skype: minhphuong.janie - vanvannguyen17295
Phone: 039 269 8537 - 035 945 6592
Địa chỉ phỏng vấn: Tầng 3, số 84 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

