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THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH TRUYỀN THÔNG 

Vị trí: Thực tập sinh truyền thông parttime 

Số lượng: 02 

Địa điểm làm việc: Văn phòng GreenHub, D35 ngõ 105 Xuân La, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

Thời gian: Làm việc tối thiểu 6 tháng  

Giới thiệu về Trung tâm Hỗ trợ Phát triển xanh GreenHub  

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) là một Tổ chức Khoa học Công nghệ thuộc Liên Hiệp 

các Hội Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VUSTA); Số ĐK: A-155 cấp bởi Bộ Khoa học & Công nghệ. 

GreenHub được chính thức thành lập vào ngày 15 tháng 3 năm 2016, bởi nhóm sáng lập viên cùng 

chí hướng và nhiều kinh nghiệm trong xây dựng và quản lý các dự án phát triển cộng đồng, bảo tồn 

đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường năng lực và vận động chính sách. 

Thời gian làm việc: 

Thực tập sinh cần phải cam kết làm việc tối thiểu 06 tháng  

Thời gian làm việc: Tối thiểu 14h/tuần 

Phạm vi công việc: 

 Hỗ trợ quản lý website và fanpage của GreenHub, bao gồm: 

 -  Dịch/viết tin bài cập nhật, chia sẻ thông tin, kiến thức liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của 

GreenHub 

 - Tương tác với người theo dõi 

 - Lên nội dung trên các kênh Social Media 

  Tham gia lên ý tưởng/thiết kế các ấn phẩm truyền thông bao gồm: ảnh minh họa bản tin, poster, 

backdrop hội thảo, tài liệu phát tay, … 

 Hỗ trợ các công việc truyền thông cho các sự kiện, dự án  

Yêu cầu đối với thực tập sinh: 

 Quan tâm tới các hoạt động môi trường  

 Yêu thích và có kinh nghiệm trong các hoạt động truyền thông, đặc biệt trong lĩnh vực quản trị 

website và phát triển nội dung các kênh social media 

 Có kỹ năng viết tốt 

 Có khả năng viết bằng tiếng Anh là lợi thế 

 Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm thiết kế đồ họa (Photoshop, Illustrator, …) là lợi thế 

 Trách nhiệm, nhiệt tình, cam kết dành thời gian cho hoạt động của tổ chức. 

Quyền lợi: 

 Được học tập, làm việc trong môi trường năng động của tổ chức 

 Được sáng tạo đề xuất, đóng góp ý tưởng cho các hoạt động truyền thông cho các hoạt động, 

dự án về môi trường.  
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 Được nhận trợ cấp theo dự án và chất lượng công việc cho Thực tập sinh theo quy định của 

GreenHub  

 Được hỗ trợ cấp dấu xác nhận thực tập của Tổ chức 

Hồ sơ: 

Cá nhân quan tâm xin vui lòng liên hệ và gửi CV (kèm sản phẩm thiết kế, video nếu có) với tiêu đề: 

UNG TUYEN THUC TAP SINH TRUYEN THONG PARTTIME_Hovaten nộp trực tuyến về địa chỉ 

tien.pham@greenhub.org.vn trước ngày 12/11/2020. 

 

 

Thông tin về tổ chức tuyển dụng: 

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) là một Tổ chức Khoa học Công nghệ thuộc Liên Hiệp 

các Hội Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VUSTA); Số ĐK: A-155 cấp bởi Bộ Khoa học & Công nghệ. 

GreenHub được chính thức thành lập vào ngày 15 tháng 03 năm 2016; bởi nhóm sáng lập viên cùng 

chí hướng và nhiều kinh nghiệm trong xây dựng và quản lý các dự án phát triển cộng đồng, bảo tồn 

đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường năng lực và vận động chính sách.  

Để biết thêm chi tiết liên hệ: 

Địa chỉ: Văn phòng GreenHub, D35 ngõ 105 Xuân La, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

Email: tien.pham@greenhub.org.vn 

Liên hệ: 0932314888 – Thủy Tiên 

mailto:tien.pham@greenhub.org.vn

