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Biên kịch: 

Lên ý tưởng sáng tạo và xây dựng kịch bản, lời bình cho các sản phẩm của mảng sản xuất 
(phục vụ cho các kênh biettuot.tv, Out Of the Box, Cuốn sách cuộc đời, Thế hệ Z) 

Lên ý tưởng về mô tả phân cảnh, storyboard cho kịch bản 

Phối hợp với ê-kip để hoàn thành sản phẩm một cách tốt nhất. 

Yêu cầu: 

• Tự tin, có nền tảng kiến thức xã hội phong phú. 
• Có kỹ năng biên kịch, lựa chọn kịch bản 

• Có tư duy hoạt hình, sáng tạo với hình ảnh. 

• Ưu tiên các bạn có khả năng vẽ storyboard. 
• Ưu tiên có kinh nghiệm vị trí tương đương 

Illustrator/ Visual Artist 

Tham gia quá trình vẽ, phát triển storyboard dựa trên kịch bản 

 

Yêu cầu:  

- có kiến thức về storyboard,floor flan 



- có khả năng visual tốt 
- Có khả năng vẽ tay , sử dụng bảng vẽ 

 

Tham gia vẽ nhân vật, visual bối cảnh dựa trên mô tả phân cảnh /storyboard cho các dự 
án animation sản xuất 

 

1. biettuot.tv: 
https://www.youtube.com/channel/UCxPf9in_PI8TyS4Zf7izBaw 

Vẽ nhan vật, bối cảnh trên Photoshop bằng bảng vẽ 

Tách lớp đối tượng, nhân vật để làm chuyển động 

Trao đổi với bộ phận storyboard và bộ phận dựng chuyển động để tạo ra sản phẩm 

Tham gia quá trình phát triển, nâng cấp hệ thống nhân vật, hình ảnh 

 

 

 

 

2. Out of the Box: : 
https://drive.google.com/open?id=1GD8rOKB8c7D1ZsCN7Ahu4pVQ_uY
ockRk 

- Vẽ nhân vật, bối cảnh bằng Ai  dựa trên mô tả phân cảnh và storyboard theo quy 
chuẩn có trước 



- Tách khớp, layer các đối tượng để làm chuyển động 
- Trao đổi với bộ phận storyboard và bộ phận dựng chuyển động để tạo ra sản phẩm 
- Tham gia quá trình phát triển, nâng cấp hệ thống nhân vật, hình ảnh 

 

 

 

 

 

 

3. Thế hệ Z 
- Vẽ nhân vật, bối cảnh bằng Ai dựa trên mô tả phân cảnh và storyboard  
- Add texture cho từng đối tượng 
- Tách khớp, layer các đối tượng để làm chuyển động 
- Trao đổi với bộ phận storyboard và bộ phận dựng chuyển động để tạo ra sản phẩm 
- Tham gia quá trình phát triển, nâng cấp hệ thống nhân vật, hình ảnh 

 

 

 



 

 

4. Cuốn sách cuộc đời 

Tìm kiếm, tái sử dụng nhân vật , bối cảnh dựa vào nguồn tài nguyên miễn phí trên 
internet 

Chỉnh sửa bối cảnh, nhân vật phù hợp với câu chuyện 

Vẽ lại bối cảnh, nhân vật nếu cần thiết 

Tách khớp, layer làm chuyển động 

Tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm 

 

 

Yêu cầu công việc: 
- Có kinh nghiệm về vẽ, thiết kế nhân vật, bối cảnh v.v... 
- Có kinh nghiệm về vẽ Illustration với phần mềm Illustrator, Photoshop . 
- Ưu tiên những bạn biết Animation. 
- Thành thạo Illustrator, Photoshop,... 
- Thiết kế nhanh và đẹp. 
- Có khiếu thẩm mỹ tốt, có tính sáng tạo. 

Animator/ Motion Designer 

Tham gia quá trình dựng chuyển động, xử lý âm thanh cho các dự án animation sản xuất 



Dựng Character, rigging cho nhân vật 

Dựng chuyển động của các đối tượng phụ 

Sử dụng camera animation 

Yêu cầu công việc: 
- Có kinh nghiệm về biên tập, kỹ xảo, v.v... 
- Có kinh nghiệm về dựng clip Animation và Motion Graphics với phần mềm After 
effects, (Ưu tiên biết thêm: Cinema 4D & Maya). 
- Thành thạo Adobe After Effects, Illustrator, Photoshop, Flash (Cinema 4D - Maya có 
thể có hoặc không )... 
- Thiết kế nhanh và đẹp. 
- Có khiếu thẩm mỹ tốt, có tính sáng tạo. 

Voice talent 

Đọc lời dẫn trên nền kịch bản có sẵn. 

Lồng tiếng các nhân vật trong kịch bản 

Yêu cầu:  

• Giong nam/nữ  

• Giọng nói hấp dẫn trong trẻo, truyền cảm và rõ ràng (không bị ngọng, không nói 
lắp, nói giọng địa phương…); 

• Có khả năng đóng vai, lồng tiếng nhiều dạng nhân vật. 

• Yêu thích công việc phát thanh, thu âm 

• Đáp ứng deadline đề ra về số lượng và chất lượng các sản phẩm theo chuẩn quy 
trình thu âm; 

 

Email (HR) : 

hanoi@dream.com.vn 
saigon@dream.com.vn 

Hotline : 



08384 333 88 
08 8813 8813 ( Hà Nội ) – 0836 11 55 00 ( Sài Gòn) 

Sài Gòn : 

L2-34.03 – Landmark 2 – Vinhomes Central Park: 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, 
Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 

Hà Nội : 

P.2411, Tòa nhà Thống nhất Complex, 82 Nguyễn Tuân, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội 

 

 

 


