Avery Dennison (NYSE: AVY) is a global leader in pressure-sensitive and functional materials and labeling solutions for the retail
apparel market. The company's applications and technologies are an integral part of products used in every major industry. With
operations in more than 50 countries and more than 25,000 employees worldwide, Avery Dennison serves customers in the
consumer packaging, graphical display, logistics, apparel, industrial and healthcare industries. Headquartered in Glendale,
California, the company reported sales of $6.1 billion in 2016. Learn more at www.averydennison.com

PREPRESS AUTOMATION INTERN
YOUR RESPONSIBILITIES WILL INCLUDE



Work with requestor and other relevant teams to support new customer programs and initiatives
Làm việc với những bộ phận liên quan để thiết lập chương trình tự động hóa cho sản phẩm của khách hàng.




Ensure graphics automation routines are available in a timely manner in line with receipt of customer orders.
Đảm bảo những chương trình tự động hóa đồ họa có kịp thời và phù hợp với đơn đặt hàng của khách hàng.



Utilizes creative skill to produce original artwork or enhance existing artwork to be used in the development of external
customer brand identification programs, which may include labels, logos, packaging and other products.
Tạo ra artwork gốc hoặc cải thiện những artwork hiện tại để sử dụng trong việc phát triển các chương trình nhận dạng
thương hiệu khác của khách hàng, bao gồm nhãn, logo, trang phục, bao bì và các sản phẩm khác.






Provide support to any reported issues relating to either setup of new products and/or amended products or errors with
existing routines.
Cung cấp hỗ trợ cho bất kỳ vấn đề được báo cáo liên quan đến việc thiết lập các sản phẩm mới và / hoặc các sản phẩm cần
sửa đổi hoặc lỗi.




Design program to input data into system automatically and simplify the process workflow, mainly through Excel Visual Basic
Thiết kế chương trình nhập dữ liệu vào hệ thống một cách tự động và đơn giản hóa quy trình làm việc, chủ yếu thông qua
Excel Visual Basic




Ensure accuracy and consistency of setups on a global basis for all automation maintained programmes.
Đảm bảo tính chính xác và nhất quán của các thiết lập trên cơ sở toàn cầu cho tất cả các chương trình tự động.

WHAT WE WILL BE LOOKING FOR IN YOU:





Higher Diploma graduate or above, major in Mathematics / Computing / Computer Science or software engineering.
Good knowledge of any one of these programming languages: VB/VB.NET/VBA/Vbs - / Java / C++ / C# - Java script &
Python is preferable.
Basic understanding of applicable computer systems/software, such as Adobe Photoshop, Adobe InDesign, File Maker
&amp; Illustrator, as well as InDesign is an advantage
Willing to learn, active and hardworking

PLATE DESIGNER INTERN
ABOUT YOUR ROLE
The Plate Designer originates design, art and copy layouts, determines style, size and arrangement of type and illustrations and
provides instructions or directly assembles and prepares final layouts and film for printer
YOUR RESPONSIBILITIES WILL INCLUDE:



Develop original and/or modify existing concepts based on original layout or the sample.
Phát triển bản gốc và / hoặc sửa đổi nội dung hiện có dựa trên layout gốc hoặc nhãn mẫu.




Create, develop, and adjust customer artwork to meet manufacturer specifications.
Tạo, phát triển và điều chỉnh artwork của khách hàng để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất.



Utilizes creative skill to produce original artwork or enhance existing artwork to be used in the development of external
customer brand identification programs, which may include labels, logos, packaging and other products.
Tạo ra artwork gốc hoặc cải thiện những artwork hiện tại để sử dụng trong việc phát triển các chương trình nhận dạng
thương hiệu khác của khách hàng, bao gồm nhãn, logo, trang phục, bao bì và các sản phẩm khác.






Considers cost-efficiency when selecting alternative colors, sizes, etc. to present.
Xem xét tính hiệu quả về chi phí khi lựa chọn màu sắc thay thế, kích cỡ, vv để trình bày.



Produces graphic sketches, layouts, and designs, utilizing various techniques – e.g., using tools design software on
computer for the initial development and illustration of ideas.



Phác hoạ đồ hoạ, bố cục và thiết kế, sử dụng các kỹ thuật khác nhau - ví dụ: sử dụng các công cụ thiết kế phần mềm trên
máy tính để phát triển ban đầu và minh hoạ các ý tưởng.

WHAT WE WILL BE LOOKING FOR IN YOU:




Bachelor’s degree in Printing or related field required.
Understanding of applicable computer systems/software, such as MAC OS, Adobe Photoshop, Adobe Indesign, File Maker
& Illustrator, other function specific software, as well as Microsoft Office.
Willing to learn, active and hardworking

COMPENSATION & BENEFITS:
Internship Duration: 3 months to 6 months
Internship Allowance 4,000,000 vnd + PVI 24h Healthcare Insurance
Breakfast Allowance: 300,000 vnd/month
Lunch is provided free at company canteen
Working location: Lot E01, Trung Tam street, Long Hau Industrial Park, Can Giuoc, Long An (Shuttle buses are provided from all
districts in HCMC)

Suitable candidates will be shortlisted and invited to Our Factory on Monday, Sep 18 th 2017 for
PLANT SIMULATION & INTERVIEW
The event is tentatively arranged as below:
07:15 – 09:00

Moving from University to Avery Dennison

09:30 – 10:00

Avery Dennison Introduction

10:00 – 11:00

Automation Development and Prepress
Job Sharing & Plant Tour

11:00 – 12:00

Q&A

12:00 – 12:30

Lunch

12:30 – 14:30

Interview with Hiring Manager

