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Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) - một Tổ chức Phi chính phủ Việt Nam (VNGO), với 

cam kết tăng cường năng lực cho các cộng đồng khó khăn ở khu vực nông thôn và miền núi để 

thích ứng với những điều kiện môi trường đang thay đổi và quản lý sinh kế một cách bền vững 

trong một xã hội công bằng và bác ái. 

Được thành lập vào năm 2006, SRD đã triển khai trên 50 dự án trong các lĩnh vực như nông nghiệp 

bền vững, sinh kế nông thôn, biến đổi khí hậu, quản trị địa phương và vận động chính sách hướng 

tới người nghèo. SRD là thành viên sáng lập và Trưởng Ban điều hành hai mạng lưới lớn của các tổ 

chức phi chính phủ Việt Nam liên quan tới Biến đổi khí hậu (mạng lưới VNGO&CC) và liên quan tới 

rừng (mạng lưới VNGO-FLEGT), đồng thời là thành viên tích cực của nhiều mạng lưới và diễn đàn 

chính sách trong nước cũng như quốc tế. 

Hiện SRD đang có nhu cầu tuyển dụng 01 ứng viên Việt Nam vào vị trí Cán bộ Truyền thông để phụ 

trách thực hiện các công việc truyền thông của tổ chức và hỗ trợ các hoạt động truyền thông của 

các dự án. 

Ứng viên được chọn sẽ có cơ hội được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp và năng 

động. Vị trí này sẽ làm việc tại văn phòng SRD Hà Nội và đi công tác tại các vùng dự án của SRD.  

Vị trí này sẽ làm việc dưới sự giám sát và chỉ đạo của Trưởng phòng Truyền thông.  

Công việc chính đảm nhiệm 

1. Chịu trách nhiệm điều phối thực hiện các  hoạt động  truyền thông nội bộ và truyền thông 

bên ngoài tổ chức, bao gồm truyền thông xây dựng thương hiệu, PR, tổ chức  sự kiện, quan 

hệ báo chí, truyền thông trên website, vv… 

2. Điều phối thu thập thông tin, kết quả của dự án để làm báo cáo thường niên cho tổ chức 

(tổng hợp nội dung, in ấn); 

3. Viết bài, cập nhật và duy trì thông tin trên các trang website, Facebook của tổ chức và một 

số website mạng lưới mà SRD chịu trách nhiệm thực hiện; 

4. Tham gia xây dựng và xuất bản các ấn phẩm, tài liệu cho tổ chức bằng tiếng Anh và tiếng 

Việt (Báo cáo thường niên, bản tin, tờ rơi, vv…); 
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5. Thăm dự án, thu thập thông tin, hình ảnh phục vụ cho việc làm ấn phẩm và các hoạt động 

truyền thông, tuyên truyền vận động của tổ chức; 

6. Xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh, tư liệu hình và tổng hợp các ấn phẩm truyền thông của tổ chức;  

7. Hỗ trợ việc phát hành các ấn phẩm truyền thông của các dự án; 

8. Thực hiện đánh giá và lên kế hoạch truyền thông hàng năm của tổ chức; 

9. Tham gia vào việc rà soát, đánh giá và xây dựng chiến lược truyền thông của tổ chức 

10. Phát triển và duy trì mối quan hệ thường xuyên với các cơ quan báo chí, phát thanh và 

truyền hình. 

11. Xây dựng nội dung và giám sát việc sản xuất phóng sự, phim tài liệu cho SRD hoặc cho các 

dự án của SRD  

12. Chuẩn bị cung cấp thông tin về tổ chức ra bên ngoài khi có yêu cầu hoặc/và được sự đồng ý 

của lãnh đạo Trung tâm; 

Yêu cầu về bằng cấp ,  năng lực, phẩm chất: 

 Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành báo chí, PR, truyền thông, xã hội và các 

ngành có liên quan; 

 Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực PR- truyền thông hoặc báo chí; 

 Kinh nghiệm viết thông cáo báo chí, viết tin, bài, báo cáo; 

 Khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và tiếng Việt tốt; 

 Có tư duy sáng tạo, cởi mở và tác phong năng động; 

 Chịu được áp lực cao trong công việc 

 Khả năng hợp tác, phối hợp tốt với người khác cũng như kỹ năng làm việc độc lập 

 Có kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính Microsoft Word, Excel, 

PowerPoint, Internet Explorer; phần mềm thiết kế  

 Kinh nghiệm quản lý thông tin trên website,  

 Có mối quan hệ tốt với các cơ quan báo chí, truyền thông 

Chế độ lương 

Lương sau thuế (net) trong khoảng từ  400-800USD/tháng tuỳ theo kinh nghiệm và năng lực của 

ứng viên. 

 

Nộp hồ sơ 



Các ứng viên phù hợp có thể gửi hồ sơ, bao gồm đơn xin việc trình bày lý do vì sao phù hợp với vị 

trí trên cùng với CV và bản sao (không cần công chứng) bằng cấp liên quan bằng tiếng Việt hoặc 

tiếng Anh, và các sản phẩm/ tài liệu truyền thông đã thực hiện trước ngày 26/3/2015 đến:  

 Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) - Số 56, ngách 19/9, phố Kim Đồng, Hà Nội  

 Hoặc tới email của bộ phận tuyển dụng SRD: recruitment@srd.org.vn 

 

Những ứng viên được lựa chọn sẽ được liên lạc để phỏng vấn. Hồ sơ không được trả lại. 

Để có thêm thông tin, vui lòng truy cập website của SRD tại www.srd.org.vn 

 

Theo qui định về Chính sách Bảo vệ Trẻ em của Trung tâm SRD, nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất cho trẻ đồng thời cũng 

bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên, bao gồm cả các đại diện và chuyên gia bên ngoài làm việc theo hợp đồng với SRD, 

Trung tâm SRD có quyền thực hiện các thủ tục sàng lọc hồ sơ đối với tất cả các ứng viên khi tuyển dụng.  
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