
DOUBLE DRAGON
GROUP
KHÔNG THU PHÍ – KHÔNG MÔI GIỚI

RESOURCES RECRUITMENT AT DOUBLE DRAGON 
ORGANIZATION

Giới thiệu：
Tập đoàn được thành lập từ năm 2003 , và công ty có 

giấy chứng nhận PAGCOR mới nhất do chính phủ

Philippine cấp. Công ty hoạt động trong ngành Game 

online từ nhiều thị trường như Trung Quốc, Thái Lan, 

Mã lai và Việt Nam. Do muốn chất lượng phục vụ đi 

lên cũng như cần tìm kiếm nhiều khách hàng mới nên 

chúng tôi cần tìm thêm nhiều vị trí cho công ty.



Vị trí tuyển dụng

DESIGNER 
1. Thiết kế cho ngành Game Online,website, 

teaser, landingpage, banner.

2. Thực hiện các công việc được phân công 

từ trên cấp trên.

3. Làm intro, outro Cho các clip quảng cáo. 

4. Phối hợp các bộ phận liên quan trong 

công ty chịu trách nhiệm về lưu trữ hình 

ảnh, cơ sở dữ liệu về hình ảnh, video.

5. Hoàn thành các công việc tạm thời do 

cấp trên giao cho.



Yêu cầu
1. Học vấn: Cao đẳng trở lên.

2. Tuổi tác : 21 – 35 tuổi.
3. Ngôn ngữ: Biết 2 thử tiếng ( Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung) 4 kỹ 

năng Nghe Nói Đọc Đánh máy tốt.

4. Làm việc cẩn thận và tỉ mỉ, suy nghĩ nhanh nhẹn.

5. Văn phòng : Biết sử dụng Excel，Word，PowerPoint，Adobe 

Photoshop，Adobe illustrator，Adobe Primiere，Adobe After Effects.

6. Có kinh nghiệm về ngành Gambling thì ưu tiên..
7. Đã từng làm cho làm cho mảng game và biết chơi game là 1 lợi 

thế để dựng phim, chỉnh sửa phim ảnh, cắt ghép phim ảnh, lồng tiếng,

ghép vietsub.



Thu nhập Nghỉ ngơi
u Thử việc: 8000 Tệ【26.700.000VND】

(Thử việc 1 – 3 tháng, năng lực tốt có thể

chuyển chính sớm)

u Chính thức: 10000 Tệ 【33.300.000VND】

* Lần đầu khi nhận chức bay đến công ty，vé máy bay 
nhân viên tự ứng trước，sau khi chuyển chính sẽ được 
hoàn trả（Cao nhất 2000 tệ）

* Các lần nghỉ phép về nước，nhân viên tự ứng tiền vé，
sau một năm công ty hoàn trả。

Lương：

Công ty sẽ trả lương cho nhân viên 

vào 15 hàng tháng

u Lịch off  4 ngày /  Tháng

u Một năm được nghỉ  phéo từ 2 -4 lần.

u Lần đầu t iên nghỉ  phép là  làm đủ tạ i  công ty  

6 tháng và được nghỉ 15 ngày.

u Các lần nghỉ  sau sẽ  cách 3 tháng kể từ các

lần nghỉ t rước được 10 ngày.
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岗位认知

Phúc lợi

Hỗ trợ chỗ ở
（4 người/Căn)

Miễn phí điện nước

Hỗ trợ ăn
（3 bữa /Ngày）

Thành viên mới
Được nhận 2500 Peso

Kem đánh răng，Bàn chải，
Khăn tắm，Vở ghi，Bút，

Mấc

Cung cấp chỗ tập thể dục

Miễn phí đóng thuế thu nhập
cá nhân hàng

tháng

Miễn phí làm Visa

Phát lì xì
Tết，Trung thu，Sinh nhật

Team building hàng quý
và du lịch hàng năm

Hỗ trợ xe đưa đón
Công ty <==> Nơi ở



CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Ngành nghề công ty là gì？ - Game Casino Online.

Địa điểm công ty ở đâu？ - Thủ đô của Philippines nhé!

Tổng chi phí để sang làm
việc là bao nhiêu？

- Chỉ mất tiền vé máy bay nè bạn!

Khi lĩnh lương có bị trừ tiền
điện nước ăn ở không？

- Không nhé bạn！

Công việc có hợp pháp
không？

- Làm việc tại Philippines hoàn
toàn hợp pháp nhé!



QUY TRÌNH PV（Trong 15 ngày）

Bước 1
Bộ phận HR

Phỏng vấn, giải đáp các thắc mắc
của ứng viên.

Bước 2
Chủ quản bộ phận
Phỏng vấn chuyên môn. Bước 3

Bộ phận HR
Thông báo kết quả PV.

Bước 4

Ứng viên
Làm những thủ tục cần chuẩn bị như 

khám sk, làm hộ chiếu và 
mua vé máy bay.

Bước 6

Nhận chức
Ngày bay đến công ty

Sắp xếp đưa đón từ sân bay về công ty.



COMPANY ADDRESS

Address: Pasay – Manila – Philippines
Contact: +63 09772557747
Website : Vieclamphilippine.com
Email: Hrvieclamphilippine@gmail.com

Creation and innovation will make 
life more wondeful!


