3D
DESIGNER

79 Đoàn Như Hài, Q.4, TP.HCM

Bảng Mô Tả Công Việc
TP.HCM, Ngày 16 Tháng 09 Năm 2018

Position

3D Interior Designer

Position Type

Fulltime

Department

Design

Reporting to

3D Team Leader

Qualifications

Cao đẳng trở lên

Experience

2 năm trở lên

TIÊU CHÍ YÊU CẦU
1. Thẫm mỹ tốt
2. Thành thạo 3D Max
MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Trách nhiệm, nhiệm vụ chính

MÔ TẢ CHI TIẾT
CÔNG VIỆC

-

Lên layout, 3D

-

Lên ý tưởng thiết kế bằng Presentation file & trình bày.

-

Chọn material & specs…

-

Phối hợp với Team DA, team 2D và 3D làm việc theo quy trình bộ phận,
đảm bảo thiết kế đúng tiến độ dự án.

-

Chi tiết sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn

-

Kinh nghiệm Trên 2 năm ở vị trí thiết kế 3D.

YÊU CẦU CHUNG
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm thiết kế Office/ khối Commercial…
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-

Thành thạo Photoshop, 3D max, AI.Sketup

-

Khả năng hiểu bãn vẽ 2D.

-

Khả năng thể hiện 3D theo ý tưởng của KTS.

-

Kỹ năng dựng hình 3D giống mẫu, phát thảo.

-

Khả năng hiểu về ánh sáng, camera.

www.solidinterior.vn

T +84 (0)28 3828 8788

Khả năng thể hiện layout theo ý KTS.

3D
DESIGNER

-

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ
* Khi gia nhập vào đội ngũ SOLID INTERIOR bạn sẽ được gì?

-

Hệ thống quản lý tiêu chuẩn chuyên nghiệp với các dự án lớn, khách
hàng đến từ nhiều quốc gia.

-

Môi trường thân thiện hòa đồng gắn bó, với nhiều cơ hội thăng tiến
trong công việc.

-

Lương cạnh tranh + % Dự án

-

Chế độ phúc lợi tốt:
Sinh nhật nhân viên
Quốc Tế Phụ nữ 8.3
Happy hour & Team-building
Annual Company Trip lên đến 12tr/Nhân viên
Khám sức khỏe tổng quát hàng năm
Lương tháng 13 và Thưởng tết.

-

Không gian thoải mái, ngay trung tâm thành phố thuận tiện di chuyển.
Đặc biệt văn phòng có khu pantry phục vụ các thức uống từ café cho
đến các loại thức uống khác.

-

Thư viện sách chuyên ngành và các thể loại giải trí khác.

SOLID tự hào về sự tăng trưởng mạnh mẽ của mình, cùng với các mối quan hệ đối tác, khách hàng đặc
biệt mà chúng tôi đã duy trì qua nhiều năm. Cùng khám phá những dự án và sự kiện đáng chú ý trong
suốt quá trình phát triển 9 năm của chúng tôi tại website: www.solidinterior.vn / hoặc fanpage chính
thức: www.facebook.com/solidinterior/
Bạn có sức trẻ, có tài năng, và có tham vọng phát triển. SOLID chào đón bạn.
Ứng tuyển ngay bằng cách gởi mail về hr@solidinterior.vn. hoặc tel: +84 (0) 28 3826 8788.
Hồ sơ sẽ bao gồm: Thư xin việc, CV và Portfolio (tất cả dưới 10Mb), với tiêu đề mail: DE-3D-0918
SOLID hướng đến là nơi làm việc tốt nhất ngành nội thất.
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