
70% UI Designer + 30% UX Design

* Vị trí làm việc: Sài Gòn, Việt Nam

Tuyển dụng

Product Designer (UI)



Trách nhiệm

1. Làm việc với Product Manager để nắm bắt định hướng và nhu cầu của sản phẩm.

2. Từ đó đưa ra các thiết kế UI sao cho mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng 
(dễ sử dụng, ấn tượng, chuyên nghiệp)

3. Host các workshop để present các thiết kế cho stakeholder.

4. Làm việc sâu sát với Dev để đảm bảo thiết kế được develop ở chất lượng cao nhất.

5. Kiểm tra các sản phẩm (QA) để đảm bảo các sản phẩm được build pixel perfect.

6. Phối hợp với các bộ phận khác để tiến hành các hoạt động usability test, user 
research,…



Yêu cầu

1. Có thói quen cân nhắc kỹ lưỡng từng chi tiết trên UI, luôn đặt câu hỏi vì sao thành phần 

này tồn tại trên UI, tồn tại với mục đích gì.

2. Cực kỳ chi tiết (attention to detail)

3. Có mắt thẩm mỹ, phong cách thiết kế simple & elegant

4. Có kinh nghiệm thiết kế cho iOS, Android và Responsive web.

5.
(Vị trí này đòi hỏi phải liên tục ra thực tế để tiếp cận và thu thập phản hồi của khách hàng)

Có kinh nghiệm làm việc với Front End Dev. 

6. Growth mindset & Open mindset: ham học hỏi, có khả năng tự học cực tốt, 

biết cách un-learn những gì đã biết để tiếp cận những kiến thức mới.

7. Thành thạo Figma, Sketch,... và có thể học nhanh bất kỳ công cụ nào mới.



Quyền lợi

3 yếu tố về: thu nhập, cơ hội phát triển, môi trường làm việc.

$ Tổng package lương và thưởng theo kết quả công việc rất cạnh tranh  so với  
thị trường.

Được tiếp cận và ứng dụng những phương pháp làm sản phẩm bài bản, theo đúng các 
tiêu chuẩn quốc tế về user centric product management.

Được đào tạo và trực tiếp làm việc trên các đồng nghiệp và quản lý có nhiều kinh 
nghiệm trong ngành.

Môi trường làm việc năng động, transparent, không politics, lấy hiệu quả công việc làm 
đầu, cơ hội phát triển career path lên những vị trí cao hơn.

Được làm việc trong các dự án với quy mô rất lớn, trong tương lai sẽ là back bone cho 
các business của Seedcom.



Tương lai nghề nghiệp

Seedcom là tập đoàn đang đầu tư và hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: F&B (chuỗi cà phê 
The Coffee House), May mặc & Thời trang (Juno, Hnoss, Eva de Eva), Logistic (Scommerce, 
Giao Hàng Nhanh, Ahamove), Bán lẻ (chuỗi siêu thị King Food), Nông nghiệp và Du lịch (Cau 
Dat Farm), Technology (Haravan, iPOS, KiotViet). Trong nhiều năm qua, trung bình mỗi năm 
các công ty Seedcom tăng trưởng trên 150%.  Và sẽ sớm trở thành các công ty tỉ đô trong 
tương lai gần.

Do đó

Vì là một tập đoàn đa ngành, do đó sẽ có nhiều lĩnh vực cho bạn thử sức.

Với tốc độ tăng trưởng liên tục nhiều năm liền, nếu gắn thành công của bạn với thành 
công của công ty, bạn sẽ được đảm bảo một nghề nghiệp vững chắc.

Và cùng với điều đó là một tương lai tài chính vững chắc.



Apply

Các bạn có hứng thú và nghĩ mình phù hợp với vị trí này. Vui lòng gửi chuẩn 
bị hồ sơ bao gồm:

Portfolio 
Yêu cầu này bắt buộc, các hồ sơ không có portfolio sẽ bị loại đầu tiên.

CV & Cover letter 
Cover letter chuyển tải được lý do vì sao công ty nên chọn bạn cho vị trí này.

Email về địa chỉ: hieu.nguyen@seedcom.vn 
* Chỉ phản hồi những hồ sơ đạt tiêu chuẩn.

* Vị trí làm việc: Sài Gòn, Việt Nam


