
   
                                

 CÔNG TY TNHH DECORNOW   

Đ/c: 2290 Quốc Lộ 1A, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp. HCM.   

(Cao ốc Thái An)   

   

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG   

Vị trí: Nhân viên Video Editor   

   

1. Mô tả công việc:   

- Thực hiện Team Marketing, Team Design edit, chụp ảnh và quay các video PR, 

giới thiệu và mô tả sản phẩm mà Công Ty đang phát triển trên các nền tảng 

Social Media.    

- Góp ý tưởng về idea video + thumb + hình ảnh sản phẩm theo xu hướng.    

- Góp ý tưởng về chủ đề + thumb + tag, xu hướng người xem.   

- Thực hiện các công việc liên quan theo sự phân công từ cấp quản lý.   

- Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn.   

2. Yêu cầu công việc:   

- Thành thạo Premiere.   

- Biết sử dụng Photoshop, After Effect là một lợi thế.   

- Có hiểu biết về quay, setup thiết bị, sản xuất video là một lợi thế.   



- Có ý chí cầu tiến - tầm nhìn - trách nhiệm - sẵn sàng làm việc, cống hiến 

vì sự phát triển của Công ty.   

- Khả năng đọc hiểu tiếng anh cơ bản.   

   

   

3. Quyền lợi:   

- Lương cứng: thỏa thuận + thưởng KPIs.   

- Làm càng hiệu quả thưởng càng nhiều công bằng dân chủ, thưởng lương 

tháng 13.   

- Annual leave 1 ngày/ tháng, nghỉ lễ, tết, hiếu hỉ theo luật lao động hiện 

hành.   

- Du lịch, team building, du lịch hàng năm.   

- Góc ăn quà vặt tại văn phòng.  

- Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều 

kiện để phát triển bản thân.   

4. Thời gian làm việc:   

           8h – 12h và 13h30 – 17h30 từ thứ 2 sáng thứ 7   

5. Liên hệ:   

- Email: Hr01@kayrusgroup.com (Tiêu đề ghi rõ vị trí ứng tuyển)   

- Ms Trà: 0354 738 837 (Call/Zalo)   

   

   


