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 CONFIDENTIAL 

JOB DESCRIPTION 

--------------------- 

 

VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ  

 

Báo cáo cho HRM 

Mức lương: 18 – 20 triệu (gross) 

 

Website: https://dailinhgroup.vn/ 

 

Mô tả công việc 

 

1. Truyền thông nội bộ                             

 Xây dựng và phát triển, quản lý kênh truyền thông 2 chiều online (Facebook...) nội bộ, 

truyền tải thông điệp và các chương trình gắn kết nội bộ. 

 Viết bài trên các kênh FB nội bộ, FB tuyển dụng định kỳ hàng tuần.                                                 

 Thiết kế market, viết content chúc mừng các dấu mốc, niềm vui của CBNV: Hết thử việc, 

Cưới, sinh nhật, sinh con, bổ nhiệm, thuyên chuyển....                                                 

 Xây dựng, tổ chức các chương trình truyền thông của hoạt động Đào tạo, thông điệp, chính 

sách, cơ chế từ Công ty                                     

 Kênh truyền thông nội bộ: Facebook được cập nhập tin bài về hoạt động công ty liên tục. 

 Đa dạng hóa các hoạt động trải nghiệm nhân viên, giúp nhân viên tăng khả năng gắn kết.     

2. Phát triển gắn kết nội bộ và môi trường làm việc                         

 Xây dựng các kế hoạch sự kiện, tiêu chuẩn, ngân sách và kiểm soát tiêu chuẩn, chất lượng 

và chi phí.                                                

 Tổ chức các sự kiện theo kế hoạch và phân công.                                                 

 Phát triển và truyền thông quỹ CSR, tổ chức các chương trình CSR.                                                 

 Theo dõi, kiếm soát các hình ảnh, dữ liệu và báo cáo ghi nhận kết quả truyền thông và việc 

thực hiện các hoạt động, phong trào, thi đua, các hoạt động Teambuilding của từng cơ sở 

để đôn đốc việc thực hiện hoặc kịp thời đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng 

các hoạt động.     

 Đảm bảo các sự kiện nội bộ, CSR được triển khai đầy đủ,phù hợp ngân sách. 

 Chỉ tiêu gắn kết của CBNV trong survey đầu năm và cuối năm tăng đạt kế hoạch.  

3. Phát triển thương hiệu tuyển dụng 

 Làm các chương trình truyền thông thương hiệu theo nhóm đối tượng theo chiến lược 

tuyển dụng: Digital MkT, chạy quảng cáo online trên gg, quảng cáo các office. 

https://dailinhgroup.vn/
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 Tổ chức các chương trình tài trợ, giao lưu, định hướng.... cho sinh viên tạo các trường ĐH, 

tạo nguồn ứng viên chất lượng tại các trường Đại học.                                                

 Xây dựng KH và tổ chức các chương trình trải nghiệm nhân viên, ứng viên về các trải 

nghiệm tại công ty.                     

 Đảm bảo thương hiệu tuyển dụng công ty được nâng cao, nhiều ứng viên quan tâm và ứng 

tuyển làm việc, số lượng CV tăng theo KH.                     

4. Tổ chức các chương trình gắn kết, thi đua, khen thưởng, bổ nhiệm, vinh danh                         

 Lập kế hoạch các chương trình trong năm nhằm truyền thông gắn kết đội ngũ và truyền tải 

thông điệp của TGĐ hàng năm.                                                 

 Xây dựng tiêu chuẩn và tổ chức triển khai các chương trình thi đua, khen thưởng, bổ 

nhiệm... và truyền thông nội bộ.                             

 Đảm bảo các hoạt động thi đua, khen thưởng được thực hiện đầy đủ, rõ ràng và kích thích 

tăng động lực làm việc CBNV.      

5. Phát triển văn hóa doanh nghiệp                             

 Tổ chức các chương trình nhằm đánh giá sự hiểu biết của CBNV về văn hóa DN, lập kế 

hoạch đào tạo/truyền thông nhằm truyền tải thông điệp và tổ các chương trình nhằm thi 

đua qua nhiều hình thức khác nhau để CBNV nắm rõ và thông điệp và gắn kết. 

 Đảm bảo gắn kết đội ngũ nhân viên, các ý tưởng, thông điệp của BLĐ Công ty được truyền 

tải tới đầy đủ cán bộ công nhân viên.     

 

Yêu cầu công việc 

 

 Tốt nghiệp Đại học ngành: Quản trị nhân sự, Báo chí, truyền thông; các chuyên ngành xã 

hội khác  

 Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, đọc hiểu tài liệu 

 Ứng viên có 1 năm kinh nghiệm làm việc về công tác Truyền trông nội bộ 

 Kiến thức về truyền thông và hiểu biết về các công cụ truyền thông         

 Kỹ năng xây dựng nội dung, kịch bản truyền thông hấp dẫn, lôi cuốn     

 Kiến thức và kinh nghiệm về tổ chức các hoạt động sự kiện                 

 Có khả năng kết nối, cổ động mọi người, chủ động trong việc điều phối         

 Có khả năng hoạt náo, khuấy động đám đông 

 Nhiệt tình, yêu thích các hoạt động tập thể     

 Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (8h30 – 17h30), Thứ 7 (8h30 – 16h00, được nghỉ 1 ngày 

thứ 7 trong tháng 

 Địa điểm làm việc: Tầng 10 Tòa nhà Eurowindow Complex, số 27 Trần Duy Hưng, Quận 

Cầu Giấy, Hà Nội 
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Phúc lợi 

 

 Lương cạnh tranh có thể trả theo năng lực 

 Lương thưởng tháng 13 theo tình hình kinh doanh 

 Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN 

 Thưởng các ngày lễ của năm: 30/4; 01/05; 02/09; tết dương lịch, âm lịch 

 Cơ hội đào tạo chuyên sâu 

 Du lịch, nghỉ mát hàng năm 

 

 

You are a best candidate! 

 


