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Thỏa thuận
Nhân viên
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Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế; CNTT Phần mềm
Nhân viên chính thức
Toàn thời gian
Đại học

Thông tin công ty
Sự lựa chọn số 1 cho sự nghiệp của bạn. Bạn hãy thử nêu tên một vài bộ phim hoạt hình hoặc trò chơi điện tử mà bạn
thích! Bạn đã xem IGOR hoặc RANGO chưa? Đó là một trong những sản phẩm của công ty chúng tôi: công ty VIRTUOS.
VIRTUOS là một trong những nhà sản xuất uy tín & lớn nhất trong ngành công nghiệp giải trí kỹ thuật số. Ở Việt Nam,
chúng tôi được biết đến với cái tên SPARX trước năm 2011, và bây giờ là VIRTUOS. Chúng tôi tạo ra các phim hoạt hình,
trò chơi điện tử 3D. Khách hàng của VIRTUOS là những công ty trong ngành công nghiệp điện ảnh hàng đầu thế giới
như: Paramount, Disney Channel, Exodus Film Group, v…v…. Bạn là một người thích vẽ, một họa sĩ, một lập trình viên,
hay một nhà thiết kế game? Hãy gia nhập vào đội ngũ nhân viên của chúng tôi để có cơ hội cùng làm việc với những tài
năng xuất chúng trong ngành công nghiệp giải trí kỹ thuật số. Chúng tôi đang đợi bạn ở những vị trí sau:

Mô Tả Công Việc
** Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn

Kỹ năng yêu cầu
- Có chứng chỉ chuyên ngành hội họa hoặc thiết kế.
- Có thể sử dụng được phần mềm Maya.
- Hai năm kinh nghiệm làm việc trong ngành phim ảnh hoặc game.
- Xin vui lòng nộp kèm các sản phẩm của bạn.

Thông tin khác
Thử việc
Thời gian làm
việc
Kinh nghiệm
Cơ hội huấn
luyện
Đồng nghiệp
Ngày nghỉ

2 năm

Phúc lợi

Thông tin liên hệ
Vui lòng đăng nhập để xem thông tin liên hệ của nhà tuyển dụng.
Nếu bạn chưa có tài khoản, Nhấn vào đây để đăng ký.

