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 Vị trí tuyển dụng: Cán bộ điều phối tổ chức sự kiện và truyền thông 

 Cấp độ: cấp độ 2-3 

 Thời gian bắt đầu công việc: dự kiến Tháng 11.2019 

 Địa điểm làm việc: Văn phòng MSD tại Hà Nội (tầng 6, số 15 Yên Lãng) và đi công tác 

trong nước, quốc tế khi có yêu cầu 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

 Hỗ trợ Lãnh đạo chiến lược về kế hoạch sự kiện và truyền thông của MSD hàng năm; 

 Điều phối và quản lý việc tổ chức hoạt động sự kiện của chương trình dự án, phân bổ 

nhân sự và nguồn lực; 

 Lên kế hoạch và điều phối các chiến dịch truyền thông của MSD; 

 Tham gia huy động và đa dạng hoá nguồn lực cho các chương trình phát triển và bảo vệ 

quyền trẻ em và thanh niên; 

 Đại diện MSD để làm việc với các bên liên quan: các cơ quan quản lý nhà nước, lãnh đạo 

NGOs, doanh nghiệp, trường học, báo chí truyền thông, v.v. 

 Đại diện MSD tham gia các chương trình sự kiện của các đối tác trong nước và quốc tế; 

 Xây dựng đội nhóm và văn hoá MSD 

CÔNG CỤ LÀM VIỆC HỖ TRỢ: MSD ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hệ thống, 

ngoài các hệ thống ứng dụng của tổ chứ, cán bộ điều phối tổ chức sự kiện và truyền thông chịu 

trách nhiệm quản lý các ứng dụng ứng dụng quản lý khách hàng – đối tác và ứng dụng quản lý 

sự kiện của tổ chức, để thuận lợi thao tác công việc theo quy trình chuẩn, chuyên nghiệp. 

YÊU CẦU: 

 Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sỹ; 

 Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trong việc điều phối tổ chức sự kiện hoặc truyền thông 

 Tự tin có tố chất lãnh đạo và có sở trường về một hoặc nhiều các lĩnh vực: QUẢN TRỊ, 

TRUYỀN THÔNG, TƯ DUY SÁNG TẠO, PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI, HUY ĐỘNG NGUỒN 

LỰC, ĐIỀU PHỐI TỔ CHỨC, v.v. 

 Kỹ năng giao tiếp và trao đổi thông tin tốt, sử dụng tiếng Anh thành thạo cả 4 kỹ năng 

Nghe, Nói, Đọc, Viết 

 Chủ động, cam kết, trách nhiệm, đa di năng 

http://msdvietnam.org/vi/author/msdvietnam/


 Sáng tạo, sáng tạo, sáng tạo 

 QUYỀN LỢI 

 Là nhân sự chủ chốt của tổ chức, có cơ hội thăng tiến lên vị trí Quản lý đối tác và truyền 

thông và cao hơn; 

o Có cơ hội làm việc trong môi trường văn hoá chuyên nghiệp, năng động và hiệu 

quả; 

o Mức lương phù hợp và cạnh tranh; 

o Cơ hội được huấn luyện và hỗ trợ bởi các chuyên gia và đối tác của MSD; 

o Cơ hội đi học, tham gia các tâp huấn của MSD và các chương  trình của đối tác 

trong nước và quốc tế; 

Ứng tuyển: Ứng viên gửi CVs và thư bày tỏ nguyện vọng bằng tiếng Anh tới địa 

chỉ  contact@msdvietnam.org, với tiêu đề “ECM- (tên ứng viên) (ví dụ: “ECM 2019_ Anh 

Nguyen) càng sớm càng tốt, trước ngày 3.11.2019. MSD sẽ lọc hồ sơ và liên hệ với các ứng viên 

phù hợp. 
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