GIỚI THIỆU CHUNG
Công ty TNHH VietnewsCorp là Công ty phát triển nội dung và các giá trị gia tăng
trên nền tảng internet.
Hiện VietnewsCorp đang vận hành hai kênh thông tin điện tử tổng hợp Việt Nam
Mới (https://vietnammoi.vn/) và kênh thông tin điện tử tồng hợp VietnamBiz
(https://vietnambiz.vn/), với tầm nhìn trở thành công ty hàng đầu về nội dung thông
tin trực tuyến trong vòng 5 năm tới.
Phương châm của chúng tôi là phát triển nguồn lực con người bền vững, khuyến
khích sáng tạo và môi trường làm việc thân thiện, cùng hiện thực hóa các mục tiêu.
Là một Công ty trẻ và có nhiều tham vọng, VietnewsCorp chào đón các thành viên
trẻ thích chinh phục, muốn tìm kiếm những cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực báo
chí. Chúng tôi đủ lớn để cùng bạn chinh phục các mục tiêu hàng đầu, và đủ nhỏ để
quan tâm chăm chút cho sự phát triển cá nhân của mỗi thành viên công ty:
- Đối với sinh viên mới ra trường, có thể được đào tạo trong vòng 06 tháng tại
công ty trước khi thử việc. Chế độ thu nhập hấp dẫn trong thời gian tập sự. Được
tạo mọi điều kiện về môi trường, trang thiết bị để tác nghiệp.
- Đối với các ứng viên đã có kinh nghiệm hoặc kỹ năng làm việc, có thể được ký
hợp đồng ngay với mức lương cạnh tranh và các chế độ đãi ngộ tốt.
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, hiện đại, năng động, sáng tạo; ở các vị trí
trung tâm bậc nhất tại Hà Nội và TP HCM.
1. Nhu cầu tuyển dụng hiện tại:
- Với kênh thông tin điện tử tổng hợp Việt Nam Mới:
+ Phóng viên mục Thời sự
+ Phóng viên mục Lối sống
- Với kênh thông tin điện tử tổng hợp VietnamBiz:
+ Phóng viên mục Nhà đất

+ Phóng viên mục Kinh doanh
+ Phóng viên dịch tin bài kinh tế
+ Phóng viên tiểu mục Vĩ mô của mục Thời sự
+ Phóng viên mục Tài chính
+ Phóng viên mục hàng hóa
+ Phóng viên mục Doanh nghiệp – Chứng khoán
- Với Cộng tác viên:
Tuyển dụng các cộng tác viên cho các mục nêu trên không giới hạn số lượng
2. Mô tả công việc:
- Khai thác thông tin về các vấn đề liên quan đến mảng được phân công phụ trách
- Theo dõi tin tức liên tục qua nhiều kênh thông tin: Các trang báo điện tử,
Facebook, Truyền hình, các mối liên hệ, các nguồn thông tin chính thống.
- Dựa trên các nguồn tin trực tiếp/gián tiếp theo đuổi đề tài và tác nghiệp tại hiện
trường khi cần để viết tin, bài.
3. Quyền lợi được hưởng:
Đối với phóng viên:
- Tổng thu nhập: 12.000.000 – 18.000.000 VND/tháng.
+ Thưởng hàng tháng nếu hiệu quả công việc cao.
+ Thưởng lễ, tết hấp dẫn.
+ Du lịch, nghỉ mát hàng năm.
+ Có nhiều cơ hội tăng lương, thăng tiến lên các vị trí công việc cao hơn.
+ Bảo hiểm theo quy định.
Đối với Cộng tác viên:
- Tổng thu nhập: Từ 5.000.000 -10.000.000VND/tháng tùy vào năng lực và tương
ứng với lượng tin bài sản xuất.
4. Nơi làm việc:

- Văn Phòng Hà Nội : Số 5, Khu 38A, đường Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội.
- Văn phòng TP.HCM: Lầu 3 Tòa nhà Compa Building, 293 Điện Biên Phủ,
Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
- Hotline: 0938 189 222
- Email: hiennt@vietnammoi.vn

