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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

1. Thông tin đơn vị tuyển dụng: 

- Tên đơn vị tuyển dụng: Công ty Cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến (trực thuộc Tập Đoàn Dongwon Systems) 

- Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, sản xuất: Sản xuất các loại bao bì nhựa mềm  

- Địa chỉ:Lô II, cụm 4, Đường số 13 KCN Tân Bình, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú 

- Điện thoại: 0283 8160777                 Fax: 02838160888 

- Địa chỉ email: htvy@tapack.comvn hoặc vmtrang@tapack.com.vn 

2. Vị trí tuyển dụng:  

 Nhân viên Thiết kế 

a. Số lượng: 2 người 

b. Mô tả công việc 

- 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 in phù hợp với công nghệ của công ty. 

- Thực hiện, triển khai làm cromalin cho khách hàng. Cập nhật, chuyển cromalin cho nhân viên tiếp xúc khách hàng. 

- Tiếp nhận, tổng hợp quy cách sản phẩm và chuyển bài khắc trục cho bộ phận khắc. 

- Kiểm tra, rà soát lại tiêu chuẩn thiết kế. Phối hợp, thực hiện, kiểm tra in thử, proof. 

- Triển khai, thực hiện việc phân tích mẫu, tách màu, tạo ra bản thông số màu phù hợp với yêu cầu của khách hàng về 

màu sắc bao bì (trong khuôn khổ điều kiện công nghệ của Công ty). 

3. Yêu cầu:  

- Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa, In và truyền thông hoặc các chuyên ngành khác có liên quan 

- Sử dụng thành thạo các phần mềm AI, Corel, Photoshop… 

- Nhiệt tình, ham học hỏi 

- Không yêu cầu kinh nghiệm 

4. Lương và phúc lợi:  

- Lương : Thỏa thuận 

- Phúc lợi:  

Bao cơm trưa, phụ cấp độc hại bằng hiện vật, du lịch 1 năm 1 lần, khám sức khỏe định kỳ. 

Tết thưởng lương tháng 13 và 3 lần thưởng KPI’s (phụ thuộc vào tình hình hoạt động của công ty).  

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Quy định của Luật lao động. 

- Thời gian làm việc : 48h/tuần (thứ 2 đến thứ 7, từ 7h30-16h30) 

5. Liên hệ: 

- Email: vmtrang@tapack.com.vn hoặc htvy@tapack.com.vn 

- Website: http://www.tapack.com/     Fanpage: https://www.facebook.com/Tapackcareers/?fref=ts 
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