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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
Từ ngày 25/5/2012 đến ngày 25/6/2012 

 

 

 

 

 

HG Travel là CTy làm đại diện cho các hãng vận tải  hàng 

không, đường sắt Quốc tế tại Việt nam, như Turkish Airlines, 

American Airlines, đại lý cấp 1 Việt Nam Airlines,DB railway và 

kinh doanh các sản phẩm du lịch, nhà Hàng, khách Sạn, du 

thuyền... HG Travel cũng là đơn vị hàng đầu trong hoạt động 

Inbound tại Việt Nam với số lượng hơn 14 văn phòng trên toàn 

thế giới. Nay CTy mở rộng mạng lưới kinh doanh chúng tôi cần 

tuyển các vị trí sau: 

 

: Nhân viên Thiết Kế làm việc tại TP.HCM. 

Nôi dung  công việc:  

 Thiết kế giao diện các website của Công Ty. 

 Thiết kế đồ họa, danh thiếp, tờ rơi, tờ gấp, profile, logo, Catalogue, brochure, các thiết kế 

về nhận diện thương hiệu... 

 Thiết kế Banner, Flash, GIFAnimation, E-ads… 

 Thiết kế các sản phẩm phục vụ cho việc quảng bá thương hiệu công ty và các hoạt động 

truyền thông nội bộ, bao gồm poster, banner, EDM... 

 Biết sử dụng Flash để thiết kế quảng cáo 

 Tư vấn hỗ trợ Marketing tối ưu hóa tài nguyên website cho công việc quảng cáo 

: 

 Thành thạo photoshop, Adobe Illustrator, Indesign, Corel Draw, Flash. Adobe Indesign, 

Adobe Photoshop  

 Ưu tiên các bạn biết thêm HTML/ HTML5, CSS/ CSS3, Jquery, HTML slice 

 Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên nghành CNTT, Graphic Design.  

 Có hiểu biết về Typography, Color, Composition, Grid & Layout Solution. 

 

Yêu cầu khác:  

 Tuổi và giới tính: Nam/nữ tuổi từ 22 - 25. 

 Ưu tiên sinh viên mới tốt nghiệp 

 Đam mê sáng tạo, chịu khó học hỏi cầu tiến trong công việc 

 Nhanh nhẹn, chăm chỉ, dễ hòa đồng và thích nghi tốt với công việc 

 Chịu được áp lực trong công việc, nhiệt tình trong công việc. 

 Có tư duy giải quyết vấn đề tốt (logic, tổng quát,…). 

 Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. 

 Có sức khỏe tốt. 
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Thu nhập:  Lương: thỏa thuận 

 Chế độ: theo cấp bậc 

Thời gian đi làm:  Thử việc 02 tháng 

 Có thể đi làm ngay 

 

Các chế độ khác:  Môi trường làm việc năng động  

 Có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến 

 Được hưởng các chế độ bảo hiểm và phúc lợi xã hội theo chính sách Cty 

 Mức lương được hưởng và tăng theo năng lực cũng như thời gian làm 

việc tại công ty  

 Cơ hội huấn luyện:Được huấn luyện, đào tạo về qui trình làm việc, kỹ 

năng mềm phù hợp với tính chất công việc. 

 Phúc lợi: Được hưởng chế độ bảo hiểm theo đúng Luật lao động Việt 

Nam: BHYT, BHXH, BHTN. Các chế độ phụ cấp, thưởng, nghỉ mát hằng 

năm tùy vào tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Tham gia các 

sự kiện giải trí, thể thao, team building được tổ chức thường xuyên tại 

Công ty. 

 Ngày nghỉ: Theo quy định của Công ty và Nhà nước 

 Ngoài các chế độ trên còn có các phúc lợi đặc biệt khác theo hệ thống 

Cty 

Yêu cầu hồ sơ: Cty chỉ lưu hồ sơ bản sao y trong quá trình tuyển dụng. 

 Đơn xin việc làm. 

 Sơ yếu lý lịch. 

 Bản sao hộ khẩu, CMND  

 Các bằng cấp có liên quan.  

 Giấy khám sức khỏe.  

 Maket (hoặc CD) những dự án tiêu biểu đã tham gia thực hiện 

 01 ảnh 4x6. 

Chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng HCNS Lữ Hành HG Sài Gòn 

Địa chỉ: 194 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: +84-8-39 330 333 (số lẻ 221-222) 

Email: hr.saigon@hgtravel.com  

Chỉ phỏng vấn ứng viên đạt yêu cầu, không hoàn trả lại hồ sơ. 
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