
Công ty TNHH MTV Truyền thông Khởi nghiệp tuyển dụng 
nhân sự làm việc tại công ty 

Số lượng tuyển dụng 
Nhân viên CSKH: 6 
Nhân viên truyền thông: 2 
Trợ lý nhân sự: 2 

Yêu cầu vị trí tuyển dụng 
1 Nhân viên CSKH 

Lĩnh vực hoạt động:  
Dịch vụ giáo dục, đào tạo nhân sự; dịch vụ nhà cho thuê, bất động sản; dịch vụ 

quảng cáo. 
Mô tả công việc:  

 Tư vấn cho khách hàng qua điện thoại: Sử dụng data có sẵn để tư vấn về sản 
phẩm, dịch vụ cho khách hàng, lên lịch hẹn gặp khách hàng, đối tác. 

 Tư vấn qua facebook,zalo: Giải đáp thắc mắc của khách hàng, đối tác thông 
qua facebook, zalo nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và lấy data từ khách 
hàng. 

 Tư vấn trực tiếp: Giải đáp thắc mắc của khách hàng trực tiếp tại văn phòng. 
Yêu cầu: 

Nam, nữ nhanh nhẹn chịu khó; có laptop, phương tiện đi lại; giao tiếp khá, ngoại 
hình ưa nhìn; giọng nói chuẩn, không nói ngọng, nói lắp; thành thạo tin học văn phòng. 

2.  Nhân viên truyền thông 
Mô tả công việc:  
Truyền thông Nội bộ:  

 Quản trị kênh thông tin truyền thông của công ty (website,fanpage, zalo) 
 Viết bài, đăng bài, viết content, tạo video 
 Xây dựng và phát triển nội dung các kênh truyền thông 
 Sáng tạo ý tưởng, PR, thương hiệu 

 Dịch vụ quảng cáo 
-Phát triển các kênh truyền thông cho các đơn vị, doanh nghiệp khác. 
-Tổ chức even, sự kiện.  

Yêu cầu:  
Ưu tiên ứng viên học chuyên ngành Báo chí – truyền thông; thành thạo tin học văn 

phòng, biết sử dụng các phần mềm Photoshop, video, Corel Draw, viết content  là một lợi 
thế. 

3. Trợ lý nhân sự 
Mô tả công việc:  

 Chấm công, quản lý hồ sơ nhân sự 
 Lưu trữ hồ sơ tài liệu 
 Tuyển dụng nhân sự 
 Quản lý tài sản công ty, văn phòng phẩm 
 Soạn thảo văn bản hành chính 



 Thực hiện các nhiệm vụ do chuyên viên nhân sự yêu cầu 
Yêu cầu: 

Ưu tiên ứng viên học chuyên ngành quản lý nhân sự; thành thạo tin học văn 
phòng; có laptop, phương tiện. 
 
4.  Quyền lợi 

 Thu nhập theo thỏa thuận phù hợp với năng lực 
 Có cơ hội học tập, phát triển và thăng tiến 
 Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH theo quy định của nhà nước 

Mọi thông tin đề nghị liên hệ trao đổi cụ thể với Công ty Truyền thông Khởi nghiệp. 

Địa chỉ: Số nhà 1, ngõ 1, Tổ 5, P.Đồng Quang, TP.Thái Nguyên. 

Điện thoại: (0208)6577677 Hoặc 01248121091 

Email: truyenthongkhoinghiep1@gmail.com. 

 
 


