
Urgent_Junior/Senior UI UX Designer

JOB DESCRIPTION1

Mức lương thị trường hàng đầu; Bảo hiểm theo Luật Lao động Việt Nam và các chuyến đi của 
Công ty, Teambuilding, Tiệc cuối năm và các lễ hội khác.

Môi trường kinh doanh với các đồng nghiệp trẻ và đầy tham vọng.

Đảm bảo việc làm lâu dài và định hướng phát triển nghề nghiệp của bạn.

Các lợi ích khác được thảo luận thêm tại cuộc phỏng vấn. 

WHY YOU'LL LOVE WORKING HERE3

3 năm kinh nghiệm thiết kế UI/UX, thiết kế tương tác/trực quan xuyên suốt một chu trình phát 
triển thành công ra mắt một sản phẩm website, di động hoặc ứng dụng phần mềm

Kinh nghiệm trong kiến tạo và sửa đổi tài liệu, sơ đồ kiến trúc thông tin bao gồm: sơ đồ nội dung, 
bản đồ nội dung, mẫu wireframe, sơ đồ toàn diện cùng mẫu thử tĩnh và động

Có khả năng kết nối nhu cầu kinh doanh với các thiết kế sáng tạo và cải tiến

Kinh nghiệm thiết kế trải nghiệm người dùng từ A-Z, mang lại kết quả, chuyên nghiệp cũng như 
kết nối cảm xúc

Kỹ năng thiết kế tập trung trải nghiệm người dùng tốt

Ham học hỏi, cập nhật các xu hướng UI/UX hiện hành

Thành thạo với System Design, Flat Design và Material Design

Thông thạo thiết kế UI/UX trên các nền tảng giao diện web/thiết bị cầm tay, máy tính bảng

Thành thạo với HTML5/CSS3, JavaScript. Thông thạo Less, Sass, Bootstrap là lợi thế

Kiến thức tốt và thành thạo Sketch 3+, InVision, Flinto/Principle, UXPin, Photoshop, Illustrator

Kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu về tương tác công nghệ và con người, thiết kế truyền thông 
kỹ thuật số, mỹ thuật và các lĩnh vực liên quan là lợi thế

Kỹ năng thiết kế động và trực quan, thiết kế in ấn là lợi thế

Kinh nghiệm làm việc trong mô hình phát triển phần mềm Agile/Scrum.

YOUR SKILLS AND EXPERIENCE2

Thực hiện nghiên cứu và các phân tích cạnh tranh

Nghiên cứu và phân tích xu hướng ngành UI/UX và chiến lược, websites của các công ty 
cùng ngành

Kiến tạo và chỉnh sửa tài liệu và sơ đồ kiến trúc thông tin bao gồm: sơ đồ nội dung, bản đồ nội 
dung, mẫu wireframe, sơ đồ toàn diện cùng mẫu thử tĩnh và động

Trực tiếp kiểm tra và đánh giá tính khả dụng các dự án

Làm việc với chủ dự án và các nhóm dự án để đề xuất giải pháp mới cho các vấn đề thiết kế tập 
trung vào người dùng, đồng thời hoàn thiện UI/UX

Phát triển quy trình cho các dự án sản phẩm mới bao gồm trang web, bố trí khung và 
mẫu wireframe

Tham gia quy trình cải tiến UI/UX và áp dụng cho các sản phẩm

Tham gia vào các cuộc họp nội bộ quan trọng bao gồm cập nhật tiến độ và lên kế hoạch 
hàng tuần

Thực hiện các yêu cầu, thiết kế, và đánh giá triển khai

Đánh giá kiểm thử UAT và User adoption

Đảm bảo tất cả các phiên bản của các dự án UI/UX hoàn chỉnh, cập nhật và được lưu trữ 
thích hợp

Trình bày công việc cho các nhóm, chủ dự án và các bên liên quan, nhận phản hồi và cập nhật 
công việc.

Encapital Financial Technology đang tìm kiếm một thiết kế viên giao diện người dùng và trải 
nghiệm người dùng (UI/UX) cho bộ phận UI/UX tại văn phòng Hà Nội. Ứng viên cần thành thạo tất 
cả các khía cạnh của quá trình thiết kế, có kỹ năng xuất sắc trong thiết kế UI/UX, thiết kế tương 
tác, thiết kế kiến trúc thông tin và triển khai giao diện người dùng. 
 
Trách nhiệm bao gồm:

hoa.pham@encapital.io


