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I. Tóm tắt công việc: 

Người giữ chức danh này chịu trách nhiệm thực hiện thiết kế theo yêu cầu của khách hàng đảm bảo 

chất chất lượng và tiến độ, hoàn thành mục tiêu của phòng và phối hợp với các đơn vị khác hoàn 

thành các mục tiêu chung của Công ty.   

II. Nhiệm vụ: 

1. Nhiệm vụ chính: 

- Tiếp nhận, tổng hợp, kiểm tra, yêu cầu bổ sung các điều kiện đầy đủ để thực hiện cromalin 

- Thực hiện, triển khai, xử lý file thiết kế in phù hợp với công nghệ của công ty. 

- Thực hiện việc chỉnh sửa và điều chỉnh màu sắc của hình ảnh theo yêu cầu khách hàng. 

- Thực hiện, triển khai làm và in cromalin cho khách hàng. Cập nhật, chuyển cromalin cho nhân 

viên tiếp xúc khách hàng.  

- Thực hiện việc tạo file khắc trục sau khi khách hàng duyệt Cromalin cho khẩu khắc đúng tiến độ 

và đạt chất lượng. 

- Kiểm tra phương án thiết kế, Cromalin, file chuyển khắc và thiết lập hồ sơ trước khi chuyển cho 

các công đoạn sau. 

- Phân tích mẫu để tách màu với số lượng màu phù theo yêu cầu khách hàng và phù hợp với điều 

kiện sản xuất của công ty. 

- Tư vấn thiết kế khi có nhu cầu hỗ trợ các bộ phận làm việc với đối tác bên ngoài về nhu cầu 

thiết kế. 

- Thiết kế mẫu mới theo yêu cầu của khách hàng. 

- Thực hiện việc lưu trữ các dữ liệu file thiết kế và hồ sơ liên quan.  

- Tổng hợp, báo cáo công việc phụ trách cho Tổ trưởng thiết kế. 

2. Nhiệm vụ khác: 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên. 

- Tham mưu, góp ý cho cấp trên về những vấn đề khác thuộc lĩnh vực chuyên môn. 

III. Mối quan hệ bên trong và bên ngoài Công ty liên quan đến công việc: 

BÊN TRONG BÊN NGOÀI 

Cấp dưới trực tiếp: Không. Cơ quan ban ngành: Không. 

Các phòng ban, bộ phận trong Công ty. Các đơn vị bên ngoài: Khách hàng của Công ty. 

IV. Tiêu chuẩn chức danh: 

STT TIÊU CHUẨN YÊU CẦU 

1 Trình độ học vấn Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chuyên ngành thiết kế đồ 
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STT TIÊU CHUẨN YÊU CẦU 

họa. 

2 Kiến thức/kinh nghiệm 

- Không yêu cầu kinh nghiệm 

- Cò kiến thức quản lý màu sắc. 

- Sử dụng tốt AI, Photoshop,… 

3 Trình độ ngoại ngữ  Anh văn giao tiếp. 

4 Trình độ tin học 
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, và các phần mềm 

liên quan. 

    5 Khả năng khác 

- Khả năng kiểm tra, giám sát. 

- Khả năng xử lý tình huống, thu nhập và xử lý thông tin. 

- Khả năng làm việc trong môi trường năng động, cường 

độ áp lực công việc cao. 

6 
Phẩm chất, tính cách, thái độ, 

hành vi  

- Chín chắn, điềm đạm, cẩn thận và có trách nhiệm. 

- Hòa nhã, vui vẻ và có tinh thần hợp tác. 

- Biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến. 

- Công bằng và trung thực. 

- Có tinh thần cầu tiến, cải cách và sáng tạo. 

- Có thể làm việc độc lập và hợp tác theo nhóm. 

- Hòa nhập được với đặc điểm văn hóa của Công ty. 

7 Giới tính, độ tuổi. Nam/Nữ, từ 24 tuổi trở lên. 

 Nơi nhận: 

- Email :  

- Lưu trữ tham khảo tại:  

- Bản chính : P.TCHC lưu. 


