
CAREER



1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 

HOOPS.VN là một thương hiệu đồng phục được phát triển bởi đội ngũ sản xuất và thiết kế của
AKU International, một thương hiệu đồng phục thể thao lớn tại Úc. Nhãn hàng cung cấp dịch vụ
in ấn và sản xuất đồng phục theo yêu cầu của khách hàng. 

2. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

• Sản xuất thương mại và sản xuất các sản phẩm may mặc xuất khẩu 

3. VỊ TRÍ LÀM VIỆC

• Nhân viên bộ phận Marketing and Design (full-time và part-time)
• Thực tập sinh làm việc có lương và có hướng dẫn thực tập tốt nghiệp  

4. KĨ NĂNG VÀ KINH NGHIỆM 

• Có kĩ năng về đồ họa và có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm xử lý đồ họa như photoshop
và Adobe Illustrator
• Có kinh nghiệm làm việc là một ưu thế 

5. ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC 

• Tại văn phòng Công ty tại đường Hoàng Diệu, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

6. NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

• Chuyển thể các bản thiết kế phục vụ cho quy trình in ấn  
• Chuyển thể các yêu cầu của khách hàng thành những thành phẩm thiết kế 
• Tham gia vào các dự án marketing của công ty 

7. YÊU CẦU CHO ỨNG VIÊN 

• Nhuyệt huyết và chịu khó học hỏi 
• Nghiêm túc với các sản phẩm của mình 
• Hòa đồng với đồng nghiệp 

8. MỨC THU NHẬP VÀ ĐÃI NGỘ  

• Mức thu nhập theo thỏa thuận khi thương thảo hợp đồng 
• Đảm bảo bảo hiểm xã hội nếu kí hợp đồng toàn thời gian với công ty.

9. LIÊN HỆ 

Trưởng bộ phận tuyển dụng 
Anh Nguyễn Trường Minh- 0913401987
Hoặc       Email CV đến nguyentmktdn@gmail.com
 


