
TÌNH NGUYỆN VIÊN/THỰC TẬP SINH GREENID 
NHÓM CHÍNH SÁCH – MẠNG LƯỚI 

(GreenID intern for Policy and Networking team) 

 

1. Giới thiệu về GreenID (GreenID Introduction) 

GreenID là một tổ chức phi lợi nhuận thành lập dưới Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt 

Nam (VUSTA) theo quyết định số 840/QD-LHH ngày 27/12/2011. GreenID hướng tới sự phát 

triển bền vững cho Việt Nam và vùng Mê Công với ưu tiên thúc đẩy cách tiếp cận tổng thể 

trong việc xem xét vai trò của ngành năng lượng và những tác động môi trường liên quan tới 

lĩnh vực này. Sáng lập viên của GreenID bao gồm các chuyên gia, nhà nghiên cứu và hoạt 

động xã hội về năng lượng, môi trường có cùng tâm huyết thúc đẩy sự phát triển Xanh, ít phát 

thải carbon và thân thiện với môi trường gắn liền với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. GreenID tin 

chắc rằng các giải pháp bền vững và có hiệu quả thiết thực cho những thách thức hiện nay chỉ 

có thể được thực hiện thành công khi có sự tham gia của cộng đồng dân cư địa phương vào 

toàn bộ tiến trình từ lập kế hoạch cho tới việc thực thi. 

GreenID is a non-profit organization established under the Vietnam Union of Science and 

Technology Associations ( VUSTA) and recongnizex by Decision 840/QD-LHH dated 27th 

December 2011.GreenID promotes an inclusive approach to sustainable development in 

Vietnam and the larger Mekong region, with a particular focus on the role of the energy sector 

and its environmental impact. The organizations resource base includes environmental and 

energy experts, researchers, and activists. All share a common commitment to promote green, 

low carbon, environmentally-friendly development and natural resource protection. GreenID 

firmly believes that viable and sustainable solutions to the current challenges can only be 

achieved if local communities are involved in the whole process from planning to execution. 

GreenID đang tìm kiếm thực tập sinh hoặc tình nguyện viên để hỗ trợ cho một số hoạt động 

của nhóm Truyền thông.  

GreenID is looking for an intern for the vacancy in communication team with the job description 

below  

2. Số lượng (total number): 01 

3. Công việc cụ thể (Detailed work): 

Thực tập sinh sẽ chịu sự phân công công việc và báo cáo hàng tháng (thông qua nhật ký thực 

tập và timesheet) cho trưởng nhóm.  

 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN SÁNG TẠO XANH (GREENID) 

Phòng 1504, tầng 15, tháp B, tòa nhà 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 
Điện thoại: (+84) 4 626 973 18. Fax: (+84) 4 379 563 72 
Email: info@greenidvietnam.org.vn .Website: greenidvietnam.org.vn  
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Intern will be assigned task and submit monthly report (through intern dairy and timesheet) for 

team leader. 

Cụ thể như sau: (details as follow) 

- Dịch tài liệu;  

Translate documents into English and reverse  

- Tham gia hỗ trợ hoạt động dự án ECF và dự án WWF 

Participate to support some activities under the project 1.ECF and 2. WWF 

- Tham gia xây dựng và lên ý tưởng thiết kế cho một số sản phẩm truyền thông cùng với 

nhóm: Vd. Phim mô hình trong dự án KEPA 

Develop and provide designing ideas for communication material: e.g video on sustainable 

energy model under KEPA project; 

- Hỗ trợ admin quản lý website và trang fan page trên facebook của GreenID với các nội 

dung công việc như: dịch tin bài, cập nhật và chia sẻ thông tin/tin tức liên quan tới các 

nội dung hoạt động của GreenID dưới dạng hình ảnh, bài viết, tin ngắn, các kết quả và 

sản phẩm truyền thông – vận động chính sách của GreenID… từ tháng 6  

Supporting the admin of GreenID’s website and facebook fanpage: translating, updating and 

sharing information related to GreenID’s working fields (photos, videos, news, reports, 

communication documents, etc.) from June 2015; 

- Tìm kiếm và tổng hợp thông tin theo hướng dẫn của trưởng nhóm để hỗ trợ cho việc 

xây dựng kế hoạch Vận động chính sách của GreenID; 

Searching and synthesizing information to contribute to develop Advocacy Strategy of GreenID 

as guided and required by team leader;  

- Một số công việc khác khi có dự án/chương trình cụ thể. 

Other works when needed 

4. Các yêu cầu về kỹ năng (Requirements) 

- Kỹ năng tiếng Anh tốt (đặc biệt là đọc, viết); 

Good at English, especially reading and writing  

- Có tính độc lập cao trong công việc; 

Being independent  

- Ham học hỏi, cầu tiến; 

Eager to learn 



- Có khả năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt; 

Have team work skill and communication skills 

- Có khả năng quản lý thời gian tốt; 

Good at time management  

- Có khả năng tham gia tình nguyện dài ngày ở xa khi công việc yêu cầu. 

Be able to join business trip outside of Hanoi 

 

5. Các quyền lợi (benefits) 

- Được học hỏi và nâng cao các kỹ năng của bản thân trong môi trường làm việc năng 

động và chuyên nghiệp; 

Have chances to learn and improve personal skills in a professional working environment 

- Được tham gia vào các buổi tập huấn nâng cao năng lực của tổ chức; 

Be able to participate in different trainings of GreenID  

- Được nâng cao kỹ năng làm việc với truyền thông báo chí; 

Improve skills in working with media  

- Được tích lũy kinh nghiệm về thực hiện dự án, các kỹ năng truyền thông như tổ chức sự 

kiện, thiết kế tài liệu truyền thông, viết báo cáo; viết tin bài (…). 

Get experiences in implementing project activities and communication skills, such as organizing 

events, developing communication materials, writing reports, writing news, etc.  

 

  

 

Contact Ms. Nguyen Thu Trang – Policy and Network Program Coordinator  

Email: trang@greenidvietnam.org.vn  

Phone: 094 310188 
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