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BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG PHÒNG THIẾT KẾ WEBSITE 

 

Bộ phận Phòng thiết kế 

Chức danh Trưởng phòng thiết kế website 

Mã công việc TK-TP 

Cán bộ quản lý trực tiếp Trưởng phòng thiết kế website 

 

I Nhiệm vụ, quyền hạn: 

 Quản lý đội ngũ nhân viên thiết kế: phân công công việc, giao chỉ tiêu, xét duyệt các mẫu 

thiết kế của cả phòng, thiết lập kế hoạch cho cả phòng, đánh giá việc thực hiện công việc 

của nhân viên do mình phụ trách. 

 Chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng tất cả các dự án phòng thiết kế. 

 Tham gia tuyển dụng và đào tạo nhân sự bộ phận thiết kế. 

 Tổ chức các cuộc họp công việc trong phòng và với các bộ phận liên quan khác. 

 Tham gia các dự án thiết kế sáng tạo chuyên nghiệp của công ty phục vụ cho trên 5.000+ 

thương hiệu khách hàng về thiết kế logo, hệ thống nhận diện thương hiệu, bao bì nhãn mác, 

chiến dịch quảng cáo, website … 

Yêu cầu: 

 Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế web, đồ họa, mỹ thuật ứng dụng, mỹ thuật công nghiệp. 

 Có kinh nghiệm ở vị trí trưởng phòng trong các Công ty dịch vụ thiết kế sáng tạo cùng 

ngành. 

 Khả năng lãnh đạo, quản lý nhóm làm việc việc với hiệu suất 

 Am hiểu lĩnh vực quảng cáo, xây dựng thương hiệu. 

 

Quyền lợi: 

 Được hưởng mức lương xứng đáng theo năng lực 

 Được tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm theo quy định 

 Được tham gia đầy đủ các hoạt động của công ty: Event, Party, sinh nhật, Teambuilding, 

Company Trip. 

 Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, sáng tạo, nhiệt tình. 

 Được tăng kinh nghiệm nhanh chóng bằng việc làm việc trực tiếp với cấp quản lý 

 


