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JOB DESCRIPTION 
Company Profile 

Company Name OneTech Asia Joint Stock (OneTech Asia) Website: https://onetech.vn 

Industry Technology Established in 2018/09 

Representative Mr. NguyenLamThao 

Address Lý Thường Kiệt, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM 

Company size < 50 người 

Introduce about the 
company 

ONETECH ASIA là công ty chuyên nghiên cứu và phát triển sản phẩm phần 
mềm trên nền tảng mobile app, games, web cho thị trường Nhật Bản, Châu Á 
và thế giới. OneTech Asia luôn đi đầu và không ngừng nghiên cứu, phát triển 
sản phẩm dựa trên những công nghệ mới như ứng dụng Hololens, 
AR/VR/MR, Drone, IoT, Robot và AI. 

Job Requirements 

Position UI/UX Designer 

Assigned department Design 

Place of work Lý Thường Kiệt, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM 

Position type Fulltime 

Number of hires 2 người 

Career level Junior/middle/senior 

Salary $800 ~ 1500 

Age, Gender Không yêu cầu 

Job Description 

• Điều tra các yêu cầu thiết kế trải nghiệm người dùng cho bộ t i sản  ỹ thuật 
số của chúng tôi. 
• Phát triển v  lên ý tưởng chiến lược thiết kế UI/UX toàn diện cho thương 
hiệu. 
•  ản  uất các giải  há  thiết kế UX chất lượng cao thông qua khung dây, 
thiết kế h nh ảnh v  đồ họa, sơ đồ 
luồng,  ảng  h n cảnh,  ản đồ trang web và các nguyên mẫu. 
• Thiết kế các phần tử và công cụ giao diện người dùng như menu điều 
hướng, hộp tìm kiếm, tab và tiện ích 
con cho các t i sản  ỹ thuật số của chúng tôi. 
• Kiểm tra các yếu tố giao diện người dùng như CTA, biểu ngữ, bố cục trang, 
thiết kế trang, luồng trang và liên 
kết mục tiêu cho trang đích. 
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• Cộng tác với nhóm tiếp thị, các nhà thiết kế  ên trong v   ên ngo i để đảm 
 ảo việc tạo ra và cung cấ  trải 
nghiệm phù hợ  cho người dùng kỹ thuật số. 
• Cung cấp lời  huyên v  hướng dẫn về việc thực hiện các  hương  há  
nghiên cứu UX và các hoạt động thử 
nghiệm để  h n tích v  dự đoán h nh vi của người dùng. 
• Tu n thủ các tiêu chuẩn phong cách về kiểu chữ và thiết kế đồ họa. 

Required experiences and skills 

• Bằng Cử nhân về CNTT / Khoa học Máy tính. 
• Ít nhất 2 n m  inh nghiệm thiết kế       cho các sản  hẩm dịch vụ hoặc kỹ 
thuật số. 
• Profolio thiết kế UI/UX chuyên nghiệp chứng minh rõ ràng bề dày kinh 
nghiệm d nh cho cả nền tảng  e  v  
mobile. 
• Kiến thức thực tế về công nghệ và các công cụ thiết kế sản  hẩm sau: 
Adobe CS, Sketch, Invision, 
usertesting.com, InVision, Visio, HTML, CSS (SCSS), iOS, Android, Design 
Systems và Adobe Creative Suite, 
Figma. 
• Có  inh nghiệm làm việc cho hoặc đại diện cho một công ty sản  hẩm & 
dịch vụ kỹ thuật số. 
• Kinh nghiệm thiết kế trên nhiều thiết bị và bối cảnh  des to , mo ile, 
accessories). 
• Kỹ n ng l m việc độc lập và làm nhóm. 
• Kỹ n ng  uản lý thời gian v  đa tác vụ, với  hả n ng sắp xếp thứ tự ưu tiên 
cho công việc 

Welcome/ a plus Tiếng Anh giao tiếp tốt 

Education Level • Tốt nghiệ  Đại học  Cao đẳng 

Qualifications  

Working Time • Thời gian làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu: 08h – 17h00;  

Benefit 

• Lương từ  00    5000   .  thoả thuận theo n ng lực . 
• Chế độ lương - thưởng: Mức lương cạnh tranh & hấp dẫn, Lương tháng  3. 
• Hưởng đầy đủ chính sách  ảo hiểm theo  uy định của pháp luật Nh  nước. 
• Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, n ng động. 
• Tr , coffee,... miễn phí 
• Được phép làm việc từ xa 1 ngày/ tháng. 
• Khám sức khỏe định kỳ. 
• Team uilding, du lịch hằng n m. 

Recruitment process 

 Duyệt hồ sơ 
↓ 
Làm bài test Online 
↓ 
Phỏng vấn tại v n  hòng 
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Foreign languages Tiếng Anh 

 


