BÁN THỜI GIAN - TRỢ LÝ STUDIO / SHOP
Chúng tôi đang tìm kiếm nhân viên studio/phòng tranh có kỹ năng giao tiếp tốt và
mong muốn tìm hiểu về nghệ thuật đương đại, đặc biệt là phương thức hoạt động của một
studio/phòng trưng bày nghệ thuật và thiết kế. Vị trí yêu cầu làm việc trực tiếp với các nghệ
sĩ và nhà cung cấp liên quan đến các tác phẩm và sản phẩm nghệ thuật được ký gửi. Vị trí
nhân viên studio/phòng tranh việc bán thời gian (20 giờ mỗi tuần, bao gồm thứ 7 và Chủ
Nhật) - phải có mặt tại văn phòng vào sáng thứ 2 (9:00 - 13:30) và tối thiếu 4h-8h làm việc
vào cuối tuần, các giờ làm việc còn lại có thể linh hoạt sắp xếp trong tuần.
TRỢ LÝ STUDIO CHỊU TRÁCH NHIỆM:
•
•
•
•

Trao đổi trực tiếp với khách hàng về việc bán các tác phẩm nghệ thuật và sản phẩm
Quản lý bán hàng và ghi chép bán hàng
Soạn báo cáo bán hàng hàng tháng
Trao đổi trực tiếp với các nghệ sĩ và nhà thiết kế về bất kỳ nhu cầu nào liên quan đến việc
ký gửi tác phẩm nghệ thuật
• Kiểm tra kho hàng và vật tư
YÊU CẦU:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt
Có thể làm việc cuối tuần
Sử dụng Office thành thạo (word, excel, google docs...)
Thái độ tích cực và phong thái thân thiện
Tự nhiên khi giao tiếp với khách hàng
Nhiệt tình và sẵn sàng học hỏi
Khả năng thích nghi nhanh và cởi mở
Đáng tin cậy
Khả năng làm việc tự chủ, chỉ cần giám sát ở mức tối thiểu khi cần thiết
Chủ động và có khả năng làm việc độc lập như một thành viên của nhóm
Có tổ chức, khả năng duy trì ổn định khối lượng việc và kỹ lưỡng trong công việc
Yêu nghệ thuật và có óc sáng tạo

ĐIỂM CỘNG:
• Biết sử dung Adobe Creative Suite
• Có khả năng viết content truyền thông
QUYỀN LỢI
• Cơ hội tuyệt vời để phát triển các kỹ năng trong một môi trường có nhịp nhanh, tính sáng
tạo cao
• Kinh nghiệm trực tiếp về hệ thống vận hành của một không gian nghệ thuật
• Tiếp cận kiến thức chuyên sâu về các phương thức sáng tạo nghệ thuật khác nhau
• Tiền hoa hồng từ bán hàng
Nếu bạn nghĩ mình phù hợp với vị trí này, hãy gửi email giới thiệu nêu chi tiết nguyện vọng
kèm theo CV mới nhất của bạn tới địa chỉ email: hello@workroomfour.com

PART TIME - STUDIO / SHOP ASSISTANT
We are looking for part time gallery / studio assistants. If you have great
interpersonal skills and a desire to learn more about the operational side of a
design and art gallery / design studio. This position is under the supervision of the head
assistant to communicate with artists, vendors and suppliers in regards to consigned artwork
and products. The studio shop assistant positions are part time (min 20 hours per week,
including Saturday and Sunday), additional compulsory hours are 9am - 1.30 Monday and a
further 4 - 8 hours availability at the weekends when necessary, additional hours can be
made up with shifts in the week)
DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
•
•
•
•

Talking to clients regarding sales of art work and products
Work with the head assistant to complete all administrative tasks
Draft monthly sales reports
Communicating directly with artists and designers relating to any needs associated with
consigning artwork
• Stock check and inventory
REQUIRED:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Must be fluent in both Vietnamese and English
Available for weekend work
Knowledge of microsoft office, google docs
Positive attitude and friendly demeanour
Comfortable communicating with customers
Enthusiastic and ready to learn
Adaptable and open-minded
Trustworthy and reliable
Good written and oral communication skills
The ability to work autonomously with limited supervision if necessary
Self-initiating. Ability to work effectively alone and as a functioning member of a team
Organised, dependable and detail-oriented
A love of the arts and a creative mindset

USEFUL - BUT NOT ESSENTIAL
• Basic knowledge of Adobe Creative Suite
• Ability to write social media content
BENEFITS
•
•
•
•

Great opportunity to develop skills in a fast-paced, creative environment
Earn first-hand experience in operational system of an art space
Access to in-depth knowledge of various art making processes
Commission from sales

If you think you could be a good fit for the position send an introductory email detailing
your interest with your up to date CV attached to: hello@workroomfour.com

