
Dichung.vn tuyển Cộng tác viên 

Truyền thông  

 
Số lượng cần tuyển: 10 

Tính chất công việc: Cộng tác viên ( thời gian có thể linh hoạt) 

Đối tượng: sinh viên chuyên ngành hoặc có kỹ năng về báo chí, truyền thông,marketing, kinh 

doanh… 

 

Giới thiệu:  

 

Dichung.vn là một doanh nghiệp xã hội vận hành ứng dụng đi chung xe trên online và mobile. 

Trên các nền tảng này, thành viên có thể chia sẻ ( mua bán) những chỗ trống trên phương tiện của 

mình, qua đó cùng nhau tiết kiệm chi phí, giảm ùn tắc giao thông và bảo vệ môi trường.  

 

Sau một thời gian ra mắt phiên bản đại chúng (cho tất cả các đối tượng) và được đón nhận rất tích 

cực của cộng đồng,chúng tôi có kế hoạch xây dựng các phiên bản nhỏ ( subsite) phục vụ một 

cộng đồng cụ thể để hỗ trợ tốt hơn cho người dùng. Ví dụ: đi chung du lịch, đi chung về quê, đi 

chung taxi, đi chung với người khuyết tật…Chúng tôi rất cần bổ xung thêm các bạn có kỹ năng, 

thích ý tưởng của Dichung.vn và có khả năng đóng góp trong các hoạt động truyền thông, PR thu 

hút người dùng cũng như xây dựng các quan hệ với đối tác tiềm năng của Dichung.vn 

 

Quyền lợi: 

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

giao thông và môi trường. 

- Được tham gia các buổi đào tạo dành riêng cho CTV của Dichung.vn về quản lý dự án , 

làm việc nhóm, quản lý fanpage, truyền thông xã hội 

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

- Có cơ hội tham gia các dự án lớn và dài hạn của Dichung.vn  

- Có cơ hội  trở thành nhân viên chính thức của Dichung.vn 

- Có cơ hội nhận những giải thưởng theo tháng, quí, 6 tháng… 

 

 Trách nhiệm:  

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông cho subsite  

- Kết nối với các đối tác phù hợp 

- Lập kế hoạch và tổ chức các sự kiên online – offline cho Subsite 

- Làm PR, viết báo và content cho các sự kiện 

- Tham gia quản lý các kênh tương tác với người dùng ( fanpage, blog, youtube channel…) 

- Hoàn thành các mục tiêu KPIs như số lượng member, số lượng chuyến đi chung thành 

công ( lượt đi, km, C02) 

- Tham gia vào các hoạt động khác trong dự án của Dichung.vn 

-  Đề xuất ý tưởng, dự án mới 

-  

Yêu cầu: 
- Thời gian tham gia : tối thiểu 6 tháng 

- Có khả năng làm việc và xây dựng quan hệ một cách độc lập và chủ động 

- Am hiểu ngành công nghệ thông tin và mạng xã hội là một lợi thế 

- Ưu tiên các bạn được đào tạo: truyền thông, báo chí 



- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm tham gia các dự án cộng đồng, xã hội, môi trường, giao 

thông... 

Để trở thành cộng tác viên chính thức của chương trình, các bạn hãy nhanh chóng gửi hồ sơ đăng 

ký tham gia về Dichung.vn.  

 

Hồ sơ bao gồm: 
-       Một đơn xin tham gia làm cộng tác viên thể hiện sự phù hợp và nhiệt tình của bạn tới dự án  

-       1 CV mô tả bản thân (đầy đủ thông tin cá nhân, thông tin liên lạc), cùng các kinh nghiệm, kĩ 

năng phù hợp với yêu cầu mô tả phía trên. 

-       1 ảnh nhìn rõ mặt 

 

Địa chỉ nhận hồ sơ: 

Email: namnt@dichung.vn 

Ghi rõ tiêu đề mail: ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ CỘNG TAC VIÊN TRUYỀN THÔNG  - Tên - Năm 

sinh 

 

 

Mọi thắc mắc liên hệ:  

Công ty Cổ phần Đi chung 

P211, Tầng 3, Tháp B, Tòa nhà Song Hong ParkView, 165 Thái Hà. 

ĐT: 0432002566 

 

mailto:namnt@dichung.vn

