[Góc tìm bạn đồng hành] - Graphic Designer
� � Mamamy với hệ sản phẩm 100% an toàn cho cả trẻ sơ sinh mong muốn tìm được những người bạn
đồng hành giúp Mamamy thực hiện:
- Lên phương án thiết kế độc đáo cho các chương trình quảng cáo truyền thông của nhãn hàng.
- Tham gia quá trình thiết kế phát triển sản phẩm từ khâu thiết kế bao bì tới truyền thông tiếp thị.
- Chủ động làm việc với các thành viên của bộ phận khác để đưa ra các thiết kế hoàn thiện với ý tưởng
mới mẻ
- Tham gia hỗ trợ các buổi chụp và ghi hình sản phẩm hay các chiến dịch truyền thông.
� Mamamy mong muốn có được những bạn:
- Có kinh nghiệm về in ấn, thiết kế POSM, bao bì sản phẩm từ 1-2 năm trở lên
- Có kinh nghiệm thiết kế trên các kênh digital như website, Facebook là lợi thế lớn
- Thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator...
- Có tư duy tốt về màu sắc, bố cục, hình khối.
- Có hiểu biết về ngành hàng tiêu dùng nhanh, mỹ phẩm, thời trang.
- Hiểu biết hoặc đam mê học hỏi về lĩnh vực xây dựng thương hiệu, marketing.
� Để bạn có thể yên tâm làm việc, Mamamy đảm bảo:
- Thu nhập: Từ 8tr-15tr, có thể cao hơn dựa trên năng lực của bạn. Đàm phán khi phỏng vấn.
- Các quyền lợi khác: Mamamy đảm bảo đầy đủ quyền lợi về bảo hiểm, ngày nghỉ và thêm một số quyền
lợi khác
� Mời bạn xem qua website: www.mamamy.vn
Mamamy rất cảm ơn bạn vì đã dành thời gian đọc thông tin. Hãy chia sẻ với bạn bè của bạn giúp
Mamamy nhé!
Mamamy xin chân thành cảm ơn ♥

