YÊU CẦU VỀ NHIỆM VỤ CÔNG VIỆC CỦA HPA
HPA - JOB DESCRIPTION SPECS
Mô tả công việc chung cho vị trí Kiến Trúc Sư 3D
3D + Illustration Architect Job Description


Thu thập những thông tin cần thiết trước khi bắt đầu công việc, phối hợp, đánh
giá cùng với các thành viên khác về những vấn đề liên quan đến dự án được
giao.
Gathers required information prior to entering the work, coordinates, reviews
with other team members all relevant aspects concerning the assigned projects.



Chuẩn bị một cách chuyên nghiệp về hình ảnh và vẽ minh hoa yêu cầu, kết quả
đầu ra: Phác thảo, bản vẽ AutoCAD,minh họa 3D Studio Max, minh họa Adobe
Photoshop, bản vẽ Corel+Revit, bất kỳ phần mềm mới nào nhằm phục vụ mục
đích diễn hoạ kiến trúc, in ấn và thuyết trình.
Prepares professionally the conceptual images and other required rendering and
illustration outputs: sketches, AutoCAD drawings, 3D Studio Max illustrations,
Adobe Photoshop illustrations, Corel + Revit drawings, any newly acquired
software for architectural visualization purpose, printing and presentation



Hỗ trợ bất kỳ giai đoạn thiết kế dự án và bộ môn nào
Assists in any project design stage and discipline



Hỗ trợ phòng Marketing.
Assists Marketing team



Tự kiểm tra các nội dung của công việc đã hoàn thành trước khi bàn giao công
việc cho Trưởng nhóm.
Performs self-checks on works before handing work to the Team leader.



Tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn và yêu cầu pháp lý/ thực hiện và chất
lượng của Công ty
Observes strictly company
requirements and quality.



standards

and

codes

of

practice/regulatory

Quản lý về việc sử dụng thời gian một cách hiệu quả để hoàn thành công việc
đúng thời hạn.
Exercises effective management of time to respect deadline.



Tham dự hội thảo, thuyết trình và các cuộc họp theo yêu cầu và khi cần thiết.
Attends meetings, presentations and workshops where necessary and required



Thực hiện các nhiệm vụ được cấp trên giao trong phạm vi công việc và quyền
hạn của mình.
Performs other duties as assigned by supervisor, that are within the scope of
works and authority



Tạo lập, duy trì và phát triển thư viện điện tử
Create, maintain and develop an electronic library
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