THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
Hiện nay Công ty DSQUARE tuyển dụng nhân sự cho vị trí sau:
Vị trí

: ART DIRECTOR

Báo cáo cho

: ASSOCIATE CREATIVE DIRECTOR

Địa điểm làm việc

: 54-56 Hoa Đào, P.2, Q.Phú Nhuận

I/ CÔNG VIỆC
- Tham gia đóng góp từ khâu đảm nhận brief cho đến sáng tạo ý tưởng quảng cáo, truyền
thông sáng tạo
- Làm việc chặt chẽ với bộ phận Account/Planning/Creative team để đảm bảo cung cấp ý tưởng
sáng tạo phù hợp với mỗi yêu cầu của khách hàng.
- Hiện thực hóa ý tưởng dưới các tác phẩm đồ họa và trình bày ý tưởng với khách hàng.
- Thiết kế đồ họa: Hình ảnh chủ đạo, poster, banner, web, app, game, sân khấu sự kiện, định
hướng hình ảnh cho video clip, và các nội dung quảng cáo cần thiết cho chiến dịch.
- Nghiên cứu về marketing, quảng cáo, sản phẩm để thấu hiểu về sản phẩm, dịch vụ, ngành
hàng, người tiêu dùng
- Chủ động tìm kiếm,tiếp cận các ý tưởng và công nghệ mới
- Gặp gỡ thảo luận với khách hàng nhằm thấu hiểu nhu cầu sáng tạo
- Tham gia các hoạt động nội bộ của của công ty liên quan đến nghệ thuật và thiết kế: Thiết kế
nội bộ, ý tưởng nâng cao chuyên môn, tổ chức các buổi training/workshop
II/ YÊU CẦU
- Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành nghệ thuật, thiết kế, marketing.
- Có ít nhất hai (02) đến ba (03) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông/thiết kế tại các
công ty quảng cáo, PR hoặc Marketing tại các nhãn hàng. Ưu tiên từng làm việc trong công
ty quảng cáo digital.
- Hiểu biết tốt các khái niệm về quảng cáo, nghệ thuật và thiết kế: Concept, Layout,
Typography, Color… và áp dụng vào việc nghĩ ý tưởng lẫn thiết kế
- Tư duy làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt, chủ động trong công việc và có khả năng sáng
tạo cao
- Định hướng mỹ thuật và sáng tạo cho video clip, photo shoot, thiết kế đồ họa, ý tưởng truyền
thông...
- Đảm nhiệm công việc liên quan đến thiết kế: hình ảnh chủ đạo, poster, banner, web, app,
game, sân khấu sự kiện, định hướng hình ảnh cho video clip, và các nội dung quảng cáo cần
thiết cho chiến dịch…
- Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa, dựng phim (+)
- Khả năng vẽ tay: story board, draft sketch
- Có khả năng suy nghĩ ra định hướng chiến dịch, ý tưởng lớn, từ đó phát triển các ý
tưởng/hoạt động thực thi để truyền tải ý tưởng lớn
- Khả năng trình bày và diễn giải ý tưởng cho dự án
- Sử dụng và hiểu biết thuần thục cả tiếng Anh và tiếng Việt
- Có nền tảng về văn hóa, hiểu biết xã hội phong phú
- Có óc sáng tạo rất phong phú, khả năng hình dung và tưởng tượng.

III/ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH:
- Lương:

Theo quy định công ty

- Chế độ khác:

Theo quy định công ty

Thông tin liên hệ:
- Email

: hr.recruitment@squaregroup.com.vn

- Phone

: 08. 3517 2620 - Ext: 510

Phòng nhân sự sẽ liên hệ những ứng viên đạt yêu cầu.
PHÒNG NHÂN SỰ

