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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ  

 
Tổ chức giáo dục quốc tế VICAT hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học Đức, là đơn vị 
uy tín với các chương trình du học cho học sinh/sinh viên Việt Nam sang Đức học tập, 
làm việc và định cư.  
Địa chỉ: Số 20, ngõ 124 Hoàng Ngân, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. 
 
Vị trí tuyển dụng: 
- Nhân viên Graphic Designer & Photographer (full - time):  
- Số lượng: 01 người 
 
* Mô tả công việc: 

− Quản lý tổng thể các dự án về sáng tạo hình ảnh  
− Thiết kế Key visual cho các chiến dịch quảng cáo của công ty trên với các nền 

tảng mạng xã hội Facebook/Youtube/Tiktok…, từ giai đoạn lên ý tưởng đến hoàn 
thành 

− Thiết kế Email-Marketing, landing page Website (có am hiểu về responsive trên 
các giao diện mobile và PC) 

− Phối hợp với các nhân viên khác phòng Marketing và các bộ phận liên quan lên ý 
tưởng, chụp ảnh hoạt động và thực hiện thiết kế 

− Phối hợp và thiết kế ấn phẩm truyền thông, POSM, theo định hướng của Công ty 
− Phối hợp với các phòng ban trong công ty khi tổ chức chiến dịch, sự kiện, hội thảo 
− Có trách nhiệm và tinh thần làm việc tự giác cũng như phối hợp với công việc 
được giao 

 
 
* Quyền lợi: 
− Mức lương theo thoả thuận + thưởng hấp dẫn (theo năng lực), lương có thể thương 

lượng khi phỏng vấn  
− Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước. 
− Nâng lương theo quy định của Công ty và các chế độ đãi ngộ khác. 
− Được làm việc trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, thân thiện, năng động 

 
 
* *Yêu cầu trình độ: 
− Trình độ: Cao đẳng trở lên, ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ 

hoạ 
− Sử dụng tốt các phần mềm thiết kế: Illustrator (Ai), Photoshop, Indesign 
− Có kinh nghiệm về sắp xếp bố cục (layout, UX&UI) 
− Có thẩm mỹ tốt, ý tưởng sáng tạo, nắm bắt nhanh các xu hướng 
− Có tinh thần trách nhiệm, có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc 
− Khả năng giải quyết vấn đề nhanh, khả năng làm việc nhóm tốt 
− Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp, biết tiếng Đức là một lợi thế 
− Có máy tính xách tay trong thời gian thử việc 
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** HỒ SƠ XIN VIỆC 
 
− CV, Portfolio 
− SYLL có ảnh, Đơn xin việc  
− Bản sao công chứng bằng cấp 
− CMTND, Giấy khai sinh, Hộ khẩu 
− Các giấy tờ khác nếu có 

 
Thời hạn nhận hồ sơ: Đến hết ngày 30/04/2021 
Hồ sơ bản mềm gửi về: vicatglobal@gmail.com 
 
 
VICAT – Du học nghề điều dưỡng Đức 
“Chất lượng tạo nên sự tin tưởng” 
Hotline: 097 134 1199  
Trụ sở Việt Nam: Số 20, ngõ 124, Hoàng Ngân, Trung hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam  
Trụ sở Đức: Wendenstraße 309, 20537 Hamburg  
Website: https://vicat.edu.vn/ 
 

 


