Công Ty CP XD và TTNT Sài Gòn Xanh là một trong những công ty chuyên nghiệp tại
Việt Nam trong các lĩnh vực: Dịch vụ tư vấn, thiết kế, thi công trang trí nội thất và cảnh
quan. Coâng ty chuùng toâi ñang tìm kieám öùng vieân cho caùc vò trí:

1. Nhân viên Thiết kế: (2 người)
- Thu thập thông tin đầy đủ để lập nhiệm vụ Thiết Kế
- Thiết kế & lên ý tưởng theo nhiệm vụ thiết kế.
- Triển khai, kiểm tra việc thực hiện bản vẽ 2D và 3D cho kỹ thuật viên.
- Trực tiếp triển khai bản vẽ 2D và 3D.
- Truyền đạt thông tin hồ sơ thiết kế cho Quản lý Dự án và Nhân viên dự
toán.
- Trình bày hồ sơ và thuyết trình ý tưởng thiết kế.
- Kỹ năng: sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: 3DS Max,
AutoCAD, Photoshop, Corel, Illustrator & các phần mềm văn phòng.

Lương căn bản: 6 - 8 triệu đồng/tháng.
Thu nhập: 8 – 15 triệu đồng/tháng.
2. Kỹ Thuật Viên Thiết Kế: (2 người).
- Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.
- Thực hiện việc triển khai hồ sơ thiết kế: Thiết kế sơ phác, Thiết kế kỹ
thuật, Hoàn công theo yêu cầu của Trưởng nhóm thiết kế, Nhân viên
thiết kế.
- Thành thạo các kỹ năng 3DS Max, AutoCAD, Sketchup và Corel.
- Lập chi tiết sản phẩm.
- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
- Có hiểu biết về kiến trúc, bố trí không gian, ánh sáng và thành phần thị
giác.

Lương căn bản: 5 - 6 triệu đồng/tháng.
Thu nhập: 7 – 10 triệu đồng/tháng
Vò trí treân caàn ñaùp öùng caùc yeâu caàu sau:
-

Hoøa ñoàng, coù theå laøm vieäc theo nhoùm, coù tinh thaàn caàu tieán.
Coù theå ñi coâng taùc xa TP hoaëc daøi ngaøy.
Chịu khó học hỏi, nhiệt tình trong công việc.

* Thoâng tin lieân heä:
- Tên công ty: Công ty CP XD VÀ TTNT Sài Gòn Xanh (A.Cường)
- 193/25 Nam Kỷ Khởi Nghĩa, P7, Quận 3.
- Điện thoại liên hệ: 08.39320800

