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Tuyển dụng  

THỰC TẬP SINH TRUYỀN THÔNG 

 
Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) là một tổ chức phi chính phủ phi lợi nhuận. Chúng 

tôi cam kết hoạt động vì sự phát triển của các cộng đồng nông thôn khó khăn, hỗ trợ họ nâng cao đời 

sống và quản lý nguồn tài nguyên bền vững. 

Chương trình Thực tập sinh mà Trung tâm chúng tôi đang thực hiện dành cho các sinh viên khá, giỏi 

và năng động, giúp các bạn có cơ hội tiếp cận những công việc có thách thức nhưng thực sự hữu ích 

và chuyên nghiệp. Những kinh nghiệm các bạn tích luỹ được khi làm việc tại Trung tâm sẽ hỗ trợ 

các bạn trong quá trình phát triển nghề nghiệp tương lai.  

Hiện chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng 01 (một) Thực tập sinh làm việc toàn thời gian , trong 

vòng ít nhất 06 tháng để hỗ trợ Bộ phận Truyền thông. Các trách nhiệm và yêu cầu bao gồm như 

sau:  

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Hỗ trợ các công việc Truyền thông như: 

1. Cập nhật, duy trì thông tin và đăng bài trên trang website, Facebook của tổ chức; 

2.  Tham gia xây dựng và xuất bản các ấn phẩm cho tổ chức; 

3. Tham gia điều tra, thu thập thông tin phục vụ cho các hoạt động truyền thông và tuyên truyền 

vận động của tổ chức; 

4. Thăm dự án, thu thập thông tin, hình ảnh phục vụ cho việc làm ấn phẩm của tổ chức; 

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh và tổng hợp các ấn phẩm truyền thông của tổ chức;  

6. Hỗ trợ việc phát hành các ấn phẩm truyền thông của các dự án; 

7. Tham gia vận động tuyên truyền cho các hoạt động của tổ chức;  

8. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc. 

9. Hỗ trợ các  công việc hành chính cơ bản: in, photo tài liệu, scan chứng từ, chuẩn bị các cuộc 

họp online/offline…. 

YÊU CẦU  

• Tốt nghiệp đại học hoặc đang là sinh viên năm cuối, ưu tiên chuyên ngành Báo chí, Ngoại 

thương, Kinh tế; 

• Kỹ năng cơ bản về thiết kế, trình bày các trang tin, báo cáo, tờ rơi...; 

• Kỹ năng thu thập, lựa chọn và xử lý ảnh và các tư liệu phục vụ công tác truyền thông; 

• Cẩn thận, trách nhiệm và có tinh thần làm việc nhóm; 

• Sử dụng thành thạo Tiếng Anh là một lợi thế;  
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• Đã từng thực tập tại một tổ chức phi chính phủ (NGO) là một lợi thế. 

• Cam kết làm viêc 06 tháng 

Thời gian: Làm việc toàn thời gian trong 6 tháng từ 9h đến 12h sáng và 1h30 đến 6h chiều các ngày 

thứ 2 đến thứ 6, có thể đi làm ngay sau khi trúng tuyển 

Địa điểm làm việc: Văn phòng SRD tại Hà Nội, số 31 ngõ 19, Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội 

Mức trợ cấp: 3.000.000 VND / tháng 

Hạn tuyển dụng:    28/03/2023  

Các ứng viên quan tâm gửi CV về địa chỉ recruitment@srd.org.vn, tiêu đề [SRDCOM-0323] Họ tên 

Mọi thông tin về tổ chức xem trên website www.srd.org.vn và facebook Centre for Sustainable Rural 

Development (SRD). 
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