
Cộng tác viên phát triển cộng đồng tại các tỉnh thành trong cả nước 

 

Dichung.vn là nơi tuyệt vời để các thành viên chia sẻ những chuyến đi của mình, qua đó cùng nhau tiết 

kiệm chi phí, giảm ùn tắc giao thông và bảo vệ môi trường.  

 

Kể từ thời điểm ra mắt, cộng đồng đi chung xe của chúng tôi đã đón nhận sự tham gia rất tích cực tại Hà 

nội và thành phố Hồ chí Minh. Hiện tại, Dichung.vn đang tiếp tục mở rộng cộng đồng ra các địa bàn trong 

cả nước. Vì vậy, Dichung.vn mong muốn nhận được sự góp sức của các bạn cộng tác viên trong các tỉnh 

thành khác với mục tiêu phát triển cộng đồng Dichung.vn ngày một lớn mạnh và phát triển, đưa văn hóa 

đi chung xe lan tỏa tới đông đảo những người dùng tiềm năng trên địa bàn cả nước. 

 

Mô tả công việc: 

 Lập kế hoạch, xây dựng và phát triển cộng đồng cho Dichung.vn tại địa bàn các tỉnh thành. 

 Lên ý tưởng và trực tiếp triển khai các hoạt động online – offline nhằm xây dựng hình ảnh cộng 

đồng phù hợp với định hướng của Dichung.vn 

 Quản lý và cập nhật nội dung các box thảo luận của Dichung.vn 

 Quản lý và tạo mối quan hệ với các cộng đồng người dùng Dichung.vn 

 Hỗ trợ thực hiện các kế hoạch truyền thông online theo kế hoạch đề xuất để tăng độ nhận biết, 

kết nối & chia sẻ của cộng đồng Dichung.vn với các trang web, diễn đàn và mạng xã hội khác 

Yêu cầu: 

 Đang là sinh viên hoặc các bạn đã đi làm 

 Yêu thích các hoạt động phục vụ cộng đồng, truyền thông mạng xã hội, xây dựng cộng đồng 

mạng xã hội 

 Năng động ở cả môi trường Online và offline 

 Chủ động và độc lập cao trong công việc 

 Kỹ năng xây dựng, mở rộng và duy trì các mối quan hệ 

 Quản lý thời gian hiệu quả 

Ưu tiên: 

  Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm thực hiện các chiến dịch truyền thông online, sử dụng các công 

cụ Digital Marketing, Social Media, SEO.. 

  Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm admin các diễn đàn, forum 

 

Quyền lợi: 

 

 Tham gia dự án rất thú vị của một doanh nghiệp xã hội góp phần giải quyết vấn đề nhức nhối về 

giao thông và môi trường. 

 Có cơ hội được đào tạo, rèn luyện các kỹ năng về truyền thông xã hội, marketing online, tổ chức 

sự kiện, kiến thức về lĩnh vực mobile và internet… 

 Được cấp giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc và reference nếu có yêu cầu 

 Có cơ hội nhận những giải thưởng và thù lao của Dichung.vn nếu chất lượng công việc xuất sắc 

 


