THƢ NGỎ TUYỂN DỤNG
VÀ HỢP TÁC ĐIỀN QUÂN
KÍNH GỬI TRƢỜNG: ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
Công TNHH Truyền thông và Giải trí Điền Quân xin đƣợc gửi tới Quý Trƣờng lời chào
trân trọng!
Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng và đào tạo nhân sự của Công ty, Công ty chúng tôi xin đƣợc gửi
tới Quý Trƣờng các vị trí tuyển dụng nhân sự đối với các sinh viên đang theo học tại trƣờng hoặc
đã tốt nghiệp.

GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ĐIỀN QUÂN
Công TNHH Truyền thông và Giải trí Điền Quân là nhà sản xuất và cung cấp nội dung
truyền thông và giải trí hàng đầu Việt Nam. Các chƣơng trình chúng tôi sản xuất bao trùm trên mọi
lĩnh vực từ tin tức, kinh tế - xã hội, công nghệ, văn hóa, giải trí, tài liệu, ký sự, ẩm thực cho đến
phim điện ảnh và phim truyền hình. Các chƣơng trình tiêu biểu của chúng tôi: THÁCH THỨC
DANH HÀI, ĐẤU TRƢỜNG TIẾU LÂM, NGƢỜI HÙNG TÍ HON, THIÊN ĐƢỜNG ẨM
THỰC, VUA PHẠT ĐỀN, CĂN HỘ TRONG MƠ, BIỆT TÀI TÍ HON, SERIES PHIM GIA
ĐÌNH LÀ SỐ 1, và rất nhiều chƣơng trình khác.
A.

HỢP TÁC TRUYỀN THÔNG:
Cty chúng tôi sẽ rất lấy làm vinh dự khi có thể hỗ trợ các hoạt động của trƣờng nhƣ: học
bổng sinh viên, văn hóa văn nghệ, ngày hội hƣớng nghiệp … Xin đừng ngần ngại gửi đến chúng
tôi những thông tin về các sự kiện mà quý trƣờng cần sự hỗ trợ, chúng tôi sẽ sát cánh cùng quý
trƣờng.
Ngoài ra chúng tôi đã và đang có các dự án giải trí, phim ảnh rất lớn nội dung phù hợp
với độ tuổi học sinh sinh viên, chúng tôi tìm kiếm các gƣơng mặt trẻ để đồng hành cùng chúng tôi
do đó chúng tôi rất mong đƣợc sự hỗ trợ của quý trƣờng về các hoạt động của chúng tôi sắp tới.

B.

CƠ HỘI PHÁT TRIỂN TẠI ĐIỀN QUÂN
1. Trở thành thành viên của Điền Quân, các bạn sẽ có:
- Môi trƣờng làm việc chuyên nghiệp
- Mức thu nhập hấp dẫn
- Công việc ổn định lâu dài
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp
- Và nhiều quyền lợi hấp dẫn khác
2. Tìm kiếm các Talents (Cộng tác viên, Hợp đồng độc quyền)
-

Diễn Viên phim truyền hình/ Sitcom/ Webseries

-

MC tin tức, thời sự, săn tin, sự kiện

1. Các vị trí Tuyển dụng (Nhân viên chính thức, Thực tập, Học việc):
- Nhân viên Marketing
- Nhân viên Kỹ thuật dựng phim
- Nhân viên Kinh doanh, Account
- Biên tập viên, Phóng viên
- Nhân viên PR
- CTV Stylist, Đạo cụ
- Nhân viên Đối ngoại
- Biên Kịch
- Nhân viên Thiết kế đồ họa
- Trợ Lý Sản Xuất
- Nhân viên Biên phiên dịch
- Nhân viên event
- Nhân viên Quay phim – Nhiếp ảnh

-

Và còn rất nhiều vị trí khác, chi tiết có thể xem tại:
Website: http://dienquan.com/vi/tuyen-dung/
Facebook: https://www.facebook.com/DienquanHR
Các website tuyển dụng: careerbuilder.vn ; vietnamworks.com …

2. Hình thức nộp hồ sơ và liên hệ:
A. Về Tuyển Dụng:
- Phòng Hành chính nhân sự - Công ty TNHH Truyền thông & Giải trí Điền Quân
- 121 Hoàng Hoa Thám, Phƣờng 6, Quận Bình Thạnh, Tp HCM
- Gửi hồ sơ ứng tuyển qua Email: nhansu@dienquan.com
Điện thoại: 08 62552255 – line 108
Hotline tuyển dụng: 0941.283.535
B. Về Talents và Hợp Tác Truyền Thông:
-

Phòng Đối Ngoại - Công ty TNHH Truyền thông & Giải trí Điền Quân
121 Hoàng Hoa Thám, Phƣờng 6, Quận Bình Thạnh, Tp HCM
Hồ sơ liên quan gửi về Email: thao.lamthanh@dienquan.com
Điện thoại: 08 62552255 – line 119
Hotline Đối Ngoại: 0964.331.044

