
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

X Toàn thời gian  Bán thời gian X Thực tập sinh 

 

A. THÔNG TIN ĐƠN VỊ TUYỂN DỤNG 

 
- Tên đơn vị:  CÔNG TY CỔ PHẦN GENESYS 
- Lĩnh vực:     Quảng cáo 

- Địa chỉ:  Phòng 13-1-A3, Lầu 12, Chung cư B1, đường Trường Sa, P17, Q. Bình Thạnh, HCM 

- Website:  https://www.genesys.com.vn/ 

B. VỊ TRÍ – YÊU CẦU TUYỂN DỤNG 

Công việc/chức danh: Content Intern Full-time 

Số lượng:  02 

Mô tả công việc: 

• Nghiên cứu, tìm hiểu về các kiến thức ngành liên quan theo dự án được giao 

• Viết các bài viết tin tức, chuyên đề trên website. 

• Lên ý tưởng, viết các bài tương tác, bán hàng trên các kênh social 

• Hỗ trợ, xây dựng ý tưởng và triển khai các bài viết PR 

Địa điểm làm việc: Phòng 13-1-A3, Lầu 12, Chung cư B1, đường Trường Sa, P17, Q. Bình Thạnh, 
HCM 

Thu nhập: 3-5 triệu đồng/tháng 

Thời gian thực tập: 03 tháng 

Điều kiện làm việc: 

• Làm việc trong môi trường trẻ và năng động. 

• Cơ hội va chạm và học hỏi ở nhiều lĩnh vực (viết bài chuyên sâu, SEO, social, quay dựng..). 

• Cơ hội trở thành nhân viên chính thức. 

• Hỗ trợ thực tập từ 3 - 5 triệu tùy năng lực 

Yêu cầu ứng viên: 

• Nhạy cảm với tin tức, thị trường, các sự kiện nổi bật. 

• Có khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên môn tiếng anh. 

• Có khả năng phân tích các chỉ số traffic, tương tác để tối ưu bài viết. 

• Có khả năng lập dàn ý, diễn đạt nội dung rõ ràng, mạch lạc theo yêu cầu. 

• Edit hình ảnh, video ở mức độ cơ bản. 

• Tốt nghiệp các chuyên ngành báo chí, ngôn ngữ.. là một lợi thế 

C. HỒ SƠ, LIÊN HỆ 

Hồ sơ gồm: 

• CV 

Nộp hồ sơ: 

• Hạn chót nhận hồ sơ: 29/04/2022 

• Phương thức nộp: gửi email 

Thông tin liên hệ: 

• Họ tên: Ms. Hạnh 

• Di động: 0971492727 
• Email: sales-admin@sanxehot.vn 

 


