
 

 

CÔNG TY CHUYÊN VỀ IN ẤN HÀNG ĐẦU THUỘC TẬP ĐOÀN FUJI SEAL CỦA NHẬT BẢN  
 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
Hiện nay do nhu cầu tuyển dụng mở rộng hoạt động sản xuất, Công ty chúng tôi  CẦN 
TUYỂN vị trí  : 
   

1) VỊ TRÍ : NHÂN VIÊN THIẾT KẾ (số lượng 02) 
 

Yêu cầu chung: 
- Giới tính: Nam/Nữ 
- Tốt nghiệp ngành in Đại học sư phạm kỹ thuật 
- Giao tiếp tiếng anh ( đọc hiểu tài liệu và trả lời email trong công việc)  
- Kinh nghiệm: 1-2 năm  
- Có kiến thức về chế bản cho ngành in ống đồng và flexo 
- Sử dụng tốt các phần mền đồ họa (ARTPRO, AI, PSD, PDF) 
- Có khả năng nhìn nhận màu sắc và đánh giá tổng quan (không bị mù màu) 
- Có khả năng phân tích màu sắc để in ấn phù hợp  
- Lương: 10,000,000 – 13,000,000 vnd 

 

Yêu cầu về tác phong:  
- Siêng năng, cẩn thận, nhanh nhẹn trong công việc. 
- Chịu khó, trung thực hòa đồng 
- Có ý thức tuân thủ kỹ luật tốt 

Nội dung công việc:  

- Chế bản, tách màu, phân tích màu. 
- Nhận file và xử lý file theo tiêu chuẩn in ấn. 
- Hổ trợ kỹ thuật liên quan đến in ấn và thành phẩm. 

Chế độ phúc lợi: 

- Thưởng lương tháng 13 
- Xe đưa rước đến nhà máy nếu có yêu cầu lên nhà máy 
- Nghỉ từ 2-3 ngày Thứ Bảy/tháng 
- Tham gia BHXH, BHYT, Bảo hiểm 24/24 
- Khám sức khỏe định kỳ và nhiều chế độ phúc lợi khác: du lịch toàn công ty, cưới hỏi, ma 

chay, sinh con… 
- Tiền cơm 50,000 vnd/ngày (22 ngày x 50,000 vnd = 1,100,000 vnd) 
Địa chị làm việc: VPĐD tại TP.HCM – Công ty TNHH Fuji Seal VN 

Tầng 2, tòa nhà EBM, số 394 đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam 

Các bạn ứng viên quan tâm, vui lòng gửi CV về địa chỉ: 

- Email: loan_ntt@fujiseal.com.vn 
- ĐT: 02742221035/0916658467/0932755745 
- Website: http://www.fujiseal.com/jp/ 
- Thời gian nộp hồ sơ: 03/06/2021 

 


