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Mã công việc Vị trí Số lượng 

 
Trưởng nhóm PR -  Truyền thông nội bộ 1 

 

Mô tả  

công việc 

 Lên kế hoạch truyền thông phù hợp yêu cầu xây dựng văn hóa doanh nghiệp 

và định hướng chiến lược về hình ảnh doanh nghiệp với cộng đồng bên 

ngoài  

 Chủ động đưa ra và thực hiện các phương án xử lý các khủng hoảng truyền 

thông dựa trên các yêu cầu từ Ban Lãnh đạo công ty. 

 Quản lý hình ảnh và thông tin Doanh nghiệp, hỗ trợ các bộ phận kinh doanh 

PR sản phẩm khi có yêu cầu  

 Phụ trách các kênh truyền thông của MIAN GROUP: website, Fanpage, bảng 

tin nội bộ 

 Phụ trách biên tập các ấn phẩm nội bộ, các tài liệu, hướng dẫn truyền thông 

nhằm gia tăng tinh thần gắn kết của Mianers, nâng cao kiến thức về nhận 

diện, phát triển thương hiệu cho CBNV  

 Lên ý tưởng xây dựng, tổ chức các event  nội bộ, các hoạt động tập thể nhằm 

tạo sự gắn kết trong cán bộ nhân viên; các họat động xã hội, gây quỹ từ thiện 

MIAN GROUP 

 Thu thập và duy trì cơ sở dữ liệu bài viết, hình ảnh, âm thanh, ấn phẩm liên 

quan phục vụ công tác lưu trữ lịch sử. 

 Điều phối giám sát công tác truyền thông nội bộ ở các công ty thành viên.  

 Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng Nhân sự hành chính giao 
 

 

http://mywork.com.vn/tuyen-dung/10/xay-dung.html
http://mywork.com.vn/tuyen-dung/90/ngos-to-chuc.html


 

Yêu cầu về 

học vấn 

 

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Báo chí, truyền thông 

Yêu cầu vềkỹ 
năng và kinh 
nghiệm 

Độ tuổi:  23 – 30 tuổi                   Giới tính:             

Kinh nghiệm làm việc:          tối thiểu 1 năm                                                                   

- Yêu cầu chung: 

 Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành báo chí, truyền thông, quan hệ công chúng 

hoặc các chuyên ngành có liên quan 

 Nam/nữ, không quá 32 tuổi, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm truyền thông 

– Pr, tổ chức sự kiện, (1-2  năm làm truyền thông nội bộ). 

 Khả năng viết tốt, có thể sử dụng các phần mềm thiết kế dàn trang, các phần 

mềm xử lý Video, phần mềm xử lý ảnh. 

 Có kinh nghiệm xử lý khủng hoảng truyền thông 

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

khai công việc (có khả năng thuyết trình, làm MC là một lợi thế). 

 Hình thức thân thiện, dễ mến, yêu thích các hoạt động xã hội, hoạt động tập 

thể; 

 Năng động, sáng tạo, nhiều ý tưởng tổ chức các chương trình sự kiện; 

 Có mối quan hệ tốt với giới truyền thông (đặc biệt trong lĩnh vực CNTT và 

báo/trang tin điện tử) 

 Ưu tiên ứng viên biết chụp ảnh, quay phim, chỉnh sửa ảnh, cắt video clip, có 

nhiều tài lẻ (ca hát, nhảy, múa, đàn…) 

 

Đãi ngộ  Hỗ trợ ăn trưa 

 Môi trường làm việc thoải mái,năng động, thân thiện,cơ hội thăng tiến cao. 

 Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ đối với người lao động theo Luật Lao 
Động Việt Nam: BHXH, BHYT, BHTN. 

 Có cơ hội thực hiện các nhiệm vụ quan trọng và phát triển các kỹ 

năng trong nhiều lĩnh vực, khám phá những khả năng mới của bản 

thân. 

 Mức lương thỏa thuận (cạnh tranh) 



 

 

 

 - Quy chế lương, quy chế lương kinh doanh rõ ràng, thực hiện thống 

nhất và đúng theo những thỏa thuận ban đầu 
 

Hồ sơ ứng 
tuyển 

- CV viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt,(yêu cầu có kèm ảnh đính kèm)và ghi rõ vị trí 
ứng tuyển gửi về email: tuyendung@miangroup.com.vn 

- Hạn nộp hồ sơ:  

Liên hệ 

 

Phòng NSHC - Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Anh 

Tầng 11, Tòa nhà Veam, ngõ 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội  

Tel.: 8.24.6280.0885 
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